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Az eljhrds meginditisa
A panaszos a balatonalm6di FadruszJ6nos utcdn6116 vadgesztenye fasor balesetvesz6lyes
6l7apotdt 6int6, 2073 szeptember6ben benyujtott beadvdnyilt kovet6 hat6s6gi eli6r6sokkal
kap

cs

olato san fordult az Alapv et6 J ogok Bizto s6nak H:v atallhoz.

Panaszibat s6relmezte, hogy a m6r joget6s fakiv6g6si enged6lyt ahat6s6.gvisszavonta, 6s
hat6sigS. elj6r6sok ideje alatt az onkorminyzatv6dett6 nyilv6nitotta a fasort, amely
kovet6
az ezt
alapjina megism6telt els6fokri elj6r6sban 2016 ilpritsiban ahat6sdgk6relm6t elutasitotta.
A panasz alapjin felmeriilt a jog6llamis6g elv6b6l levezethet6 jogbiztons6g kovetelm6nye,
valamint az eg6.szs6ges kornyez ethez val6 jog s6relm6nek gyanriia, ez€rt az alapvet6 iogok
biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.) alapiiln az alapvet6 jogok biztosa
vizsgilatot inditott.
Az tggyel kapcsolatban megkereshik Balatonalm6di V6ros Onkorminyzatit, Veszpr6m
Megyei Jogri Viros Onkorm6nyzatafl^k Polg6rmestei lHrva;talilt, valamint a Veszpr6m Megyei
I{orm6nyhivatalt.

Az 6rintett alapvet6 jogok 6s elvek
jogiltamisdg illetue a jogillamisig eladbdl leueT,etbetd jogbiryonsrig ktiuetelndnle (Alaptorv6ny B)
cikk (1) bekezd6s :,,Magyarots zig fuggeden, demokratikus j og61lam.")
a tisylessdges hatti:rigi e[drdshoiuald jog (Alaptorv6ny )CilV. cikk (1) bekezd6s: ,,Mindenkinek
)oga van ahhoz, hogy iigyeit a hat6sdgok r6szrehajl6s n6lkril, tisztess6ges m6don 6s
a

-

6sszer6 hatdnd6n beliil int6zz6k.")
aqegesrydges ktirryterytheiualdjog (Alaptorv6ny )Oil. cikk (1) bekezd6s ,,Magyarorszilg
elismeri 6s 6rv6nyesiti mindenki )ogit az eg6szs6ges kornyezethez.")

Vonatkoz6 iogszabilyok

LIII. torv6ny

Tvt.)
akozigazgatisi hat6s6gi eljdrils 6s szolg6ltatis iltaldnos szab6lyau6l sz6l6 2004. 6vi CXL.
torv6ny (a tov6bbiakban: I(et.)
a f6s sziri nov6nyek v6delm6r6l sz6l6 346/2008. 6II. 30.) I(orm. rendelet (a
tov6bbiakban: I(orm. rendelet)

a term6szet v6delm6r6l szolo 7996.6vi

(a tov6bbiakban:

A megillapitott t6nyill6s
1. A megktldott iratok alapjtn az igyben az ald,bbiak 6llapithat6k meg:
panaszos 2013 szeptember6ben kelt beadvdnydval fordult Balatonalm6di V6ros
Onkorm6nyzatilhoz (a tovdbbiakban: Balatonalm6di Onkorm6nyzata), amelyben k6rte
^z
ingaiana el6tt 6116 vadgesztenyefik 6ltal okozott vesz6lyhelyzet megszr.intet6sr3t, els6dlegesen
fakezel6si beavatkozis iti6n, illetve amennyiben erre nincs lehet6s6g, azok kivigisa 6s megfelel5

A

p6d6sa 6ltal.

A Veszpr6m Megyei l(orm6nyhivatal (a tovibbiakban: I(orm6nyhivatal) 2014. febrair2T6n kelt dont6s6ben az eljlrds lefolytatdsira Yeszprlm Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzatiliak
)egy z6j6t j elolte kil (a tov6bbiakban: J egy z6).
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A Korminyhivatal VEB/005/303-2/2074. igyszimt

v6gz6se

I

Az els6foki

el)Lrds igynt6.z6je 2074. mdrcius 6-6n kelt level6ben2 megkereste Veszpr6m

Megyei Jogri V6ros (a tov6bbiakban: Veszpr6m) V6rosiizemeltet6si
szakmai 6ll6spontjinak megad6sa 6rdek6ben.

kodij|t a fllrJr.al kapcsolatos

A Jegyz6 2074. ilprits 3-6n kelt hat6rozatiban3 11 db fa l<rvdgisdr6l dontott, 6 db fa
megtartilsa mellett. A hatirozat szovegezlse szednt a panaszos ,fakiudgis inlnti kdrelndnek resqben
hefit adok it (...) I / db uadgesTleryefu kiudgisrit engeddfierym. A4 ingatlanon 6 db aadgesTlerytefa kiudgistit
nem engeddfie<.0m." A hatirozat rendelkez6 r6sze szerint a ,,kiadgott jik pdtldsdra ai tinkormdryiat
jogosuh". Az indokolis tartalmazza, hogy a hat6sig helyszini szeml6t tartott, annak szakmai
megillTapitasai alapoztdk meg a dont6st. Az indokol6s szednt tovibb6 ,,a magdnteriiletekfild 4-6 niter
nifien bendtt korondk a Ptk. sionsTydjogra uonatkoyi srybdfiai qgrint Tzuanisnak mindsiilnek. A ftk a
rendelkeqdsrv d//d befiet 20 iuuelerylfitt kindttik."

A Jegyz6 hatirozata 2014. |prilts 25-6n joger5re emelkedett, A hatirozat a fal<w6,gs
teljesit6s6re, valamint annak td6pontj6ru vota*oz6an
^z alilbbiakat tafialmazta: ,,Krirem
Balatonalmidi V,ins Onkorrndnliatit, hogy o hatimiat jogedre emelkeddsit ktiaetden a melldkletben

jikat kiadgatni sT1ueskedjenek." Az onkorm6nyzat a hat6s6,gi
hat|rozatban foglaltaknak2 fal<tv6,gaisa 6ltal r6szben tett eleget.
A Jegyz6 2015. febru61 4-6n els6fokri hatirozatit visszavonta.o A hat|rczat indokol6sa
szerint a Korm6nyhivatal ,,VEB/005/197-1/2015 syimil udgryfiuel Balatonalmddi Vdros
)nkormdryiattit irintd ndsik fakiadgisi iigyben hoqott hatimTata ellen ai dnkormdryiat dltal beryQ'tott
fellebbeiis alapjdn - eljdnisi hibdkra hiuatkoiaa - a fakiaigis engediyidsdre uonatkoiti hatdmqatonat
megsemmisitette is ilj e/dnis lefofitatdsdra ki)nle7,ett. (...) A< iigyfdl fakiudglti ilgydben keletkeTgtt iigyiratot
rituiisgilua megillapitottam, hogy o kdrelen a Balatonalmddi b-adrasT utcai geqleryteftik csonkoldsdra, s nem
aiok kiudgisdra iniryuh. A kdrelen tartalma um fehl meg a Kormdrythiuatal uegiesdben foglalt tafialmi
ktiuetelndryteknek ds a<on a< iigyfel nen rutta le ai eljdnisi ilktdket sem. Mindeieken tilmenden ai
tinkomdnyiatot nem drtesitettem a kt. 29. $ (3) bekeidisdben foglaltak alapjdn, bdr ennek indoka aX hlgy
dllispontom sryint a jis s$ni niiudnlek addelmin1l slild 346/2008. (KI. 30.) Korrn. rendelet rendelke4dsei
alapjdn aq iinkorndnliat fakiadgishoi ftirtdnd boTTsdruldsdt a kdrulemmel dintett iigyben nem kell megkdrrui.
A Kom. rendelet hatdla afakiudgisi engeddfieiisi eljdnism teyed ki, a jik csonkoldvira nem."
A panaszos 2015. febru6r 23-in a hatirozat ellen fellebbez6st ni,ujton be, amelyben
felhivta a figyelmet ana, hogy k6relme a balesetvesz6lyes helyzet megsziintet6s6re ir6nyult,
mlghozzi 6 fa vonatkozilsiban. Kiemelte, hogy a teljes fasor vtzsgglatilt az elj6r6 hat6s6g
hivatalb6l vonta be az ellilris kor6be. Felhivta a figyelmet tov6bb6 arra, hogy a beadvinydval
kapcsolatos an az els6folni hat6s6gt6l hi6n1p6d6si felhiv6st sem a beadvdny tdrgy6nak esetleges
lsztdzt,sival (csonkol6s vagy fakiv6g6s), sem pedig a kozigazgatzsi eljirilsi illet6k megfizet6s6vel
osszeftigg6sben nem kapott.
A Korm6nyhivatal 201.5. mircius 17-6n kelt v6gz6s6bens a Jegyz6 els6fokri hatdrozatdt
megsemmisitette 6s az els6fokri hat6s6got ti el)ir6sru utasitotta, mivel v6lem6nye szerint a
visszavon6 hatuozat jogszab6lys&t6. A v6.gz€.s indokol6sa szednt nem tisztLzta az els6fokri
hat6s6g, hogy k6relernre, vagy hivatalb6l indul6 elj6r6srol van-e sz6. ,,.4< a tdryt bogy a kirelneif
kirte ajik kiutigistit, mdgnemfeltdtkniiljelenti, hogy o\eljdnis kirelemrefofiik, hisTgn a bgielentds iniryulhatott
a Korm. rendelet 7. S @ bekeiddse sryrinli hiuatalbrlli kiudgisra kt)telerysre uonatko4i elj,inlsra is." A
m6sodfokri hat6s6g kifog6solta tov6bb6, hogy a Jegyz6 egy m6sik fal<tv6g5si iigyben hozott
misodfokri eljirSs megilllapitisira hivathozvr- vonta vissza hatirozat6t: ,,Alinden iiget egyedileg kell
meguiisgitni, ds csak a jogs<abdbi eldirdsok, ualamint a tdrytilltis tisTfli$n utdru lehet diintist horyi. Mdsik
iigyben hoqott di)ntds nem lehet a trissTauonds hiuatkolisi alapja. A ferutieket drtdkelae megillapitottam, hogy o<
elsdfokti hahisrig a jog:<abdb) hefinlen drtelme4dse ktiuetkeTliben megalapo4atkn hatdrolatot hoyott, eidrt a7!
megsemmisitettem. Minde1dt a4 ilgtben - a rendelke46 risiben irtak sryint - ilj eljnnist rendeltem el. Ai ilj
eljtinisban ai iigyfdt al@kirelndt kett elbinilni, miuel a haldmlzt uissTauondsdual a kirelem elbinilailan
maradl,"
megkii/dm siakdrtdi uilemdryben negjeli)h
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panaszos a m6sodfoki hatirozatkl.zhezvltel6t kovet6ery 2015.iprilis 15-6n kelt - az
els6fokir hat6sdg r6sz6re irt - level6ben meget5sitette a misodfoki hatirozatban foglaltakat,
miszerint k6relme a balesetvesz6lyes helyzet elhilitzsa ir6nti hat6s6gi int6zked6sre, els5dlegesen a
f6k csonkolilsira ir6ny'ult: ,Aq ar,inlosstig illetae fokoiatosstig elae is a7! kiudnja, hogy elsddlegesen a

A

jik

a siaknailag negalapoiotlail nellt menthetd
tgye,drk tekintetiben kdnteiidk a talajdonost a jik kiaigisdra ds heltettiik iljak nlepitdsire. " I(iemelte
tov6bb6, hogy ,,nem kdrtem, ds toadbbra sem ktirem, hogy o T. Hatristig slimomra engeddlye3ie ai d/talan
megeltilt iissrysen 6 darab gesTlenlefa csonkoldsdt, illetue kiudgistit. Eiiel sigruben kerylettdlfogua a7! kirten, is
toadbbra is aq! kirem, hogy a hiaatkoiott jik csonkoldsdt (kiudgtisn, a tulajdonos udge3ie el, mert a ilk
lemn lo tt illapota uesidfie7leti ai i let- ds uagon bi77o nsigot. "
A jegyz6 2015. ipdts 23-6n kelt v6gz6s6ben6 a panaszos beadv6nyit hat6skot 6s
illet6kess6g hi6ny6ban Balatonalm6di Onkorminyz^t|hoz 6ttette. A v6.gz6.s indokol6siban
kifejtette, hogy ,,a4 iigyfel nltal inisban benliljtott, hiuatalonboi 2015. dprilis 17. napjdn drkeTgtt
beadudrytiban leita, hogy ai eredeti kirelmdben sen a jik kiuigrisit kdrtt banem ayok csonkobsdL (...)
Miutin ai iigyfil kdrelme nem a jik kiudgisira inirytal, eidrt a jegy{nek nincs hatiskiire a diintds
meghoyataltira, aiiigyfit kirelme atapjtin indah eljdnisra pedig a Korndnlbiuatal k/eli)16 adgidx sem irdnladd."
A panaszos 2015. 6prilis 30-6n kelt beadvinyiban k6rte a Jegyz6t, hogy az 6tt6telt
elrendel6 v6gz6s6t vonja vissza. V6lem6nye szerint 2015. ipr:Jts 15-6n kelt beadv6ny6ban nem
terjesztett e16 olyan k6relmet, amelynek elbu6l6s6.ra a Jegyz6nek ne lenne hat6skore, kifeitette
tovdbb6, hogy kor6bbi beadv6nydban nem rij eljirds:ra vonatkoz6 k6relmet terjesztett el6, hanem
uesrylyes

csonkoldsdra

keriiljiin !or,

ds csak ,,utigsd esetbefi",

,,kifejeTgten a megismitelt eljdnisban tihalanfigyelembe aenni kdrtjogi

ds

tirytbeli srynpontokatfoglaltan tiss7,e."

A Jegyz6 2075. mijlts 7-6n kelt v6laszlevel6benT a:t6l tililkozt^tta a panaszost, hogy

miut6n a v6.gz6s ellen nincs helye fellebbez6snek, ez6fi a beadv6nyt 6rdemben nem tudia elbir6lni.
A panaszos 2015. m6jus 18-6n a Jegyz6 itt6telt elrendel6 v6gz6s6vel kapcsolatosan
feltigyeleti eljirist kezdem6ny ezett a I(orm6nyhivatalnil. I(6rte, hogy a I(orm6nyhivatal a Jegyz6
v 6.gz6,s6t s emmisitse meg, 6s utasitsa az els6fokri e\6r6.s lefoly tatilsira.
AJegyz6 2015. jrinius 15-6n kelt level6ben indokolta a I(orm6nyhivatal r6sz6re dcjnt6s6t,
amelyhez csatoltan megkiildte az igy uatait is. V6lem6nye szerint a I(orm. tendelet notmaszovege
ellentmond6sos, a gyakorlatban alkalmazhatatlan a tertileti hat6ly, valamint az ijgyfllt, jog^il16s
asztizatlansiga miatt. Felhivta emellett a Korminyhivatal figyelm6t, hogy a I{orminyhivatal
v6gz6se nem rendelkezett az alaphatirozatr6l, amely ezilltal tov6bbra is joger6s 6s v6grehajthat6.
A I(orm6nyhivatal megkereste BalatonalmildtJegyz6j6t, hogy az iigyben tort6nt esetleges
eljirisl,rol adjon t6j6koztat6.st. Balatonalmidr Jegyz6j6nek v6laszas szerint az cinkorminyzat az
6rintettek bevon6s6val 2015. jrinius 8-in helyszini szeml6t tartott, amelyen meg6llapitottik, hogy
kozveden 6letvesz6ly t6nye nem 6llapithat6 meg, ez6rt a fik l<tv6,gis6rz tr6nyul6 hat6s6gi eliirils
lefolytat6s6t mell5zt6k.
A I(orm6nyhivatal a feliigyeleti eljilllisa sor6n 2015. december 27-6n kelt v6gz6s6bene a
Jegyz6 6tt6telt elrendel6 v6.gz1s6t megsemmisitette, valamint az elj6r6slef.olytat6silta kotelezte. A
Korm6nyhivatalmegTllapitotta, hogy a Jegyz6 a panaszos beadvinyit tj k6relemnek min6sitette,
amelyre nem vonatkozott m6sodfokir v6.gz6.s. A Korm6nybivatal rogzitette, hogy a panaszos rii
^
k6relmet nem terjesztett el6, a beadv6nyban nem szerepel ti eljiris megindit6s6ra okot ad6
koriiLlm6ny. V6lem6nye szeti.nt ,,a mdsodfoki uigqds adgrehaltdsdra inlryuld eljdnisban aq iigyfdl
alapkirclmdt kellelbinilni, miuel a hatdmiat rissqauondstiual a kdrelen elbinilatlan maradt."
Az clnkormirryzat 2076. janudr 28-6n megktldott level6ben arr6l tii6kozt^tt^ Jegyz6t,
^
hogy 2015 januirl|ban helyi kezdem6nyez6sre megkezd6dcitt a fasor helyi jelent6s6gr.i term6szeti
em16kk6 nyilv6nitisa. Az onkormdnyzat k6pvisel6-testiilete 201,6. lantdr 2B-6n tartott testtileti
iil6s6n a fasort v6dett6 nyilv6nitotta, amely 2016. febru6r 1-j6n hatilyba l6pett. Levele
csatolm6nyak6nt megkiildte a kezel6si tervet is.
A panaszos 2076. febru6r 2-h 6jabb beadv6nnyal fordult z Jegyz6hoz. Level6ben
6
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meger6sitette k6relm6nek l6nyeg6t, amely a balesetvesz6lyes helyzet megsziintet6s6te ir6nyrrlt.
Emellett felhivta a figyeimet ata is, hogy v6lem6nye szerint a sz6ban forg6 f6k sztks6gteleniil
zavarlilk a tulajdoniban 6116 ingadan hasznilat6t Fentiekre tekintettel k6rte a hat5s6got a
megfelel6 hatand6t rs tartalmazo hatosilgp kotelez6s meghozatalAra.
A Jegyz6 2016. februfu 22-6n kelt v6gz6s6ben1'' megsziintette az eljitdst. Indokol6.siban
meg6llapitotta, hogy az els5fokri hatlrozatiban foglaltaknak az onkorm6nyzat r6szben eleget tett
az6ltal, hogy a szakv6lem6nyben megjelolt k6t fdt kiv6gta. A megsziintet6s indokak6nt kifejtette,
hogy a fasor v6dett6 nyilv6nitislval a I(orm. rendeletben foglaltak szerinti ellirds lefolytat6s6nak
lehet6s6ge megszrint, mivel a v6dett6 nyilv6nitas kovetkezt6ben a fasor kezel6s6vel 6s
fenntartilsival kapcsolatosan csak m6s jogszab6lyok alaplln lehet eli6rni.
A v6gz6s ellen a panaszos 2076. mircius 12-6n fellebbez6ssel 6lt, amelyet a Jegyz6 2076.
m6rcius 24-6n kelt level6vel" - az ratanyaE csatolisa mellett - a I(otmdnyhrvatal r6sz6re
megktildott.
A Korm6nyhivatal 2016. 6prits 29-6n kelt v6gz6s6ben" a Jegyz6 v6gz6s\t helybenhagyta.
Indokol6siban az eli6"r6s eddig cselekm6nyeinek ismertet6s6t kovet6en kifejtette, hogy a Tvt.
szabillyai szerint v6dett fasorban 16v6, valamint egyes v6dett f k 6s cse{6k tetm6szetes
illlapotitak megvilltoztat6silhoz,l<tvdgzrsihoz a term6szety6detmi hat6s6g enged6lye sziiks6ges.13
A v6delem al6, vont helyi jelent6s6gri v6dett term6szeti teriilet eset6ben ^z els6 fokri
term6szew6delmi hat6s6gi jogkort a jogszab6lyi rendelkez6sek 6rtelm6ben a jegyz6 gyakorolja,
dg I(orm. rendelet hatillya nem terjed ki a ktilon torv6ny ha,tllya al6 tatoz6 f6s sziri
^
nov6nyekre. ,l fenti jogsrylbdfii rendelkeTuek inelndben Vesprem Megyei Jlg; Vdms Jeg46je ai iigyben
hatdsktir is illetikessig bidryta miatt nem jdrhat e/, tehit ai eljdnist megsiiintetd uigiis jogsigni."
Meg6llapitotta tov6bb6, hogy k6relemnek az 6.gak 6tha)l6s6ra vonatkoz6 r6sze szomsz6djogi vita,
amelynek elbit6l6sa biros6gi hat6skor.
2. A J egy z6 tiljlkoztatasal

a

ngyf6l k6relme, valamint a Kotm6nyhivatal kijelol6se alapj|n indult eljlr6,sban a
joger6re emelkedett els6fokri hatirozattal a fasor faegyedei koziil 11 db vadgesztenyefa l<l 6.gisit
enged6lyezte. I(6rte Balatonalm6di Onkorminyzatdt, hogy a hatdtozat joger6re emelked6s6t
kovet6en a meghatuozott sorsz6mir f6kat v6ga ki, egyrittal a Korm. tendelet. 8. S (1)
bekezd6s6ben foglaltak figyelembev6tel6vel a kiv6gott fdk szakszefi podisS.r6l gondoskodjon. A
hatarczatban foglaltaknak Balatonalm6di Onkorm6nyz*a rlszben eleget tett azzal, hogy a
szakv6lem6nyben megjelolt 3. 6.s 1.2. sorsz6mri fikatV,tvdgta, aki nem v6gott f6kon pedtg szdraz

Az

gal7yaz6st, r6szben sebkezel6seket v6gzett.

Hatirozat6nak visszavonilsdt 6.int6en kifeitette, hogy a I(ormiLnyhivatal egy m6sik,
szint6n balatonalm6di fil<tv6,gst tigyben hozott hatirozttit eli6r6si iogszab6lys6rt6sekre
hivatkozva megsemmisitette. A Jegyz6 meg6llapitotta, hogy a I(orm6nyhivatal 6ltal hivatkozott
eli6r5.si jogszab6lys6rt6sek ebben az eliilrisban is fenn6lltak, ez6rt hatdrozatdt visszavonta. A
Kotm. rendelet 7 S (2)
visszavon6s f6 oka - a k6relem tartalmi pontosit6s6n tulmen6efl ^
bekezd6s6ben'5 foglaltak vizsgillatfua kilnywlo eljir6s kor6bbi mell6z6se, az esedeges 61et- 6s
v agy o nbizto n s 69o t v es z 6ly eztet6 hely z et feltlr6 s a volt.
Tiilkoztatis6ban kiemelte, hogy a Korm6nyhivatal csak a visszavon5 v1gz6.st
semmisitette meg, az alzphatirozat megsemmisit6s6r6l nem rendelkezett. A m6sodfokri v6gz6s
6i el166sbat kovetend5 eliilrdsi
indokol6s6ban a Korm6nyhivatal r6szletesen el6rta

^z

t0

A 1.gy z6 KOZP / 3 1 5 / 5 / 2Ol 6. iigyiratszimri v 69z6 se
A ;egyr5 KOZP /315 / 6 /2016. iigyiratsz6mri levele
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tz
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42. $ (5) bekezd6s

ta AJegyz6

KOZP /315/8/2016. iigyiratszimt levele
jogosultat a fis sziti
S (2) bekeid6se szerint a iegyz6 t fis szirtr nov6nnyel rendelkezni
6s e vesz6ly m6sk6nt
vesz6lyezteti,
nov6ny kyig|.s|rukotelezi, ha a fils szirinov6ny az €let- vagy vagyonbiztonsigot
15

A Korm. rendelet 7

nem h6rithat6 el.

4

szabilyokat. V6lem6nye szednt ,,a udgTds egtfeloldhatatlan jogalkalnalisi ellentnonddst keletkegenn A
hatdroryt sajdt battiskiirben ilirtind t)jbdli uissiauondsdra, aagt mddositdsdra - a<,;j eljdnis uigyesben foglaltak
sqeinti kfoltattisdt kiiuetden - a<!rt nem aolt lehetdsdgen, mert aKet. 141.[ (2) bekeidise s19int a hatiroiat
uissiauondsdra a hatristig csak egt iiben, ds ba tiiradnl eltdrden nem rendelke{k, a diintds ki){isdtdl s$nitott egy
iaen beliil jogosult. Egyik fettdtet sem dllt mir ekkor _fruo, (...) eryrt a diintds mddositistira, uagy iljbdli
t,issTauondsdra elsdfokti hatdstigi hatdsktirben mdr nem uolt lehetdsigen! Ai iigtben tehdt hatdfiban uolt egt
jogtnflt hattimiat. A4arytagtjogerd legfontosabb joghatdsa a<) hlgy ajogerds dtintis ueglegesnek tekinthet1, tehdt
ugyana<on felek ds joguttidaik uonatkoiisiban, ugtanabban a tdrgltban, ugtanabbdl a tdrytalapbdl slirmali
ugyanaion jog irint isnitelten jognta aagy efdnis nem indithatd. Ugyanakkor a udgids uisiont ugyanebben ai
iigyben ilj eljdrns lefoltatdsrira utasitott, amelt s{ntin ki)ti ai elsdfokil hattistigot. (...) Miailn a VMK
udgqesibenfogtaltak sqeinti r;y- eljdnfu lefofitatdsa jog:ryrfren nem uolt lehetsdges, ayaqttirtinles, jost<,t"fr irdeni
diintds nem uoh hoThatri, eTgrt diintiitten 20/5. dpilis 2i-dn a KOZP/2795/6/20/5. syin alatti
uigqdsennel a nlilatkoiat dttiteldr"6t, de nem ajegy<6,hanem aidnkormdnlTat, mint a Korm. rcndelet 4. $-o
sryinti ,,basqnd.ld" dsqdre. A ,,basqnild", miilt a Korm. rendelet 4. S-dban foglalt fenntartdsi ds kei,elii
feladank kiinteigttje ugtanis iinkdntesen is eleget tehetett uolna a kirelemben fogla/taknak, de amennliben
mdgsem, a kirzlem alapjdn - ki4irtisi ok b{elentdse esetdn md: jegyi| - dtintbetett aolna a Korm. rendelet 5. $ (4)
bekeqddsdben foglattak s4eint a fennturttisi is ke1glesi feladatok elldtdsira ttirtdnd kt;teleiisnfil. Ai dttdtelt
elrendel| uigTgs at@jin ai tinkormdn1Tat nem is ke$em|ryeigtt hatdski)ri uitdt, mi ttibb, negke4dn a Korm.
rendelet 4. S-nban foglatt kiinleryttsigek uigrvhEtisit, Ai dttitelt elrendeld dtintds aolt illdsponton sryint ai
egyetlen

ofian negoldds, anelfiel elkerillhetd aolt a

res

iudicata megsirtise."

Mivel a Jegyz6 6ll6spontja szerint ii elj66s lefolytat6sa iogszerrien nem volt lehets6ges,
a nyilatkoz^t 6ttltel6.r6l az Onkormdnyz t mint a Korm. rendelet 4. S-, szerinti
dontott
ez6rt
,,has zn6l6" r6sz6re."'

Az ilttlteh elrendel6

v6.gz6s megsemmisit6se sordn

a Korm6nyhivatal indokolis6ban

rcigzitette, hogy az iigyf6l alapk6relm6t kell elbir6lni, mivel ahatirozat visszavon6sival a k6relem
elbit6latlan maradt. A Jegyz6 6llispontja szerint a Korminyhivatal feliigyeleti el16r6s sor6n nem
semmisithette volra megeLz 6tt6telt elrendel5 v6.gz6s6t, mett erre nem volt hatiskote, illetve nem

utak arra a m6sodfoki v6.gz6s indokol6sa, hogy milyen iogszabillyhely alapj6n folytathatna le a
Jegyz6 ij elifurist egy els6fokti hatiskorben m6r visszavonhatadan, ioger6s hatdrozattal lezirt
iigyben.

megism6telt els6fokri eljilris sor6n beszerzett iatok alapjin a Jegyz6 meg6llapitotta,
hogy Balatonalm6di Onkormilnyzata a 3/2016. (I. 29.) onkorm6nyzati rendelet6vel (a
tovibbiakban: Or.) az lngadanon lev6 feh6r vadgesztenye fasort 2016. febru6r elsejei hatilTyal
helyi jelent6s6gri v6dett term6szeti teriilett6 nyilvinitotta. A Tvt. 42. S (5) bekezd6s6ben foglaltak
szerint a v6dett fasorban 16v6, valamint egyes v6dett f6k 6s cserj6k term6szetes 6lJapotanak
megv6ltoztatasilhoz, l<tv6,g6sihoz a term6szetv6delmi hat6s6g enged6lye sziiks6ges, ez6rt az
eliilris t megs z tnte tte.

A
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3. A Korm ilnyhiv atal tajlkoztatisa:
Hivatalunk az tgyben tett elj6rdsi cselekm6nyei mellett art6l klrdezte a Korm6nyhivatalt,
hogy az els6fokf hat6s6g joger6ss6 vilr. hatfuozatinak visszavon6s6t kovet6 misodfokri el'16rJs
sor6n milyen indokok alapiin dontott a joger5s els5fokf hatirozat hatdlyban val6 fenntat6s6nak
mel16z6s6r6l 6s ii els6fokri elj6,r6,s elrendel6s6r6l. A Kormdnyhivatal tijlkoztaris6ban kifeitette,
hogy a kor6bban joger6ss6 v6k hatdrozat hat|lyban tafiilsa helyett az els6fokt hat6s6g ij elj|risru

A Korm. rendelet 4. S (1)-(3) bekezd6sei szerint a haszrllo koteles gondoskodni az tngatlaror l6v6 fis szAri
n6v6nyek fenntartisdr6l, az adott fai nrlajdonsigainak megfelel5 szakszerri kezel6s6r5l (igy kiiLlonosen viz- 6s
tiparryag-utlnp6disr6l, metsz6sr6l, nov6ny-eg6szr6C"gf beavatkozdsr6l), valamint szti&s6g szerinti p6disir6l. A
hasznii6 koteles gondoskodni az tngatlxdr. l6v6 fris sz6ru nciv6nyek emberi 6letet, eg6szs6g6tveszilyeztet6 r6szeinek
eltivolit6sir6l. A haszn6l6 - ha iogszabdly elt6r6en nem rendelkezik - koteles gondoskodni a fis sziri nciv6nyek
emberi 6letet, eg6szs6g€tveszllyeztet6 szirmaz|kunak,igy kiilonrisen 6gak,vuigzrt, term6s, levelek osszegpiit6s6r6l.
A hasznil6 mentesiil az osszegfrjt6si kotelezetts6g al6l, amennyiben a humuszk6pz6d6s nem ellent6tes a terti.let
16

rendeltet6s6vel.
t

z
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val6 utasit6s6ra az al6bbiak miatt volt sziiks6g:
- Nem tis{d{a aielsdfokil hatdsdg hog kdrelenre t)agy hiaatalbdlinduld eljdnimiluan-e s1l
- Kirulmeid elsddlegeun a jik csonkoldsit kdrte, ds ndtodlagosan kdrte a fik kiudgi:dt, tebdt a
kdrvlne em is kitejedt, ellentdtben a uissTaaond hatdmVzt meglllapit,isdual.
- Ai elsdfokil hatdsdg a Vesprem Megyei Kormdgtbiuatal L/EB/005/197-l/2015 syinil
adgiesiael indokolta hatdru1atdnak nissqaaontistit, melt Balatonalnddi Vdms Onkomdrytiatdt
iintd ndsikfakiudgisi iigben hoiott hatdruiat ellen aqiinkormdryiat dhal beryiljtottfelkbbeqis
alapjdn - eljdnisi hibdkra biuatkogua - a fakiudgis engedifieidsdrv uonatkoyi hatdroyatot
megsemmisitette, ds ilj eljdnis lefofitatndra kiitehTle a Kormdnlhiuatal. Minden iigyet egyedileg ke//
neguiisgilni, fu uak a jogsiabnfii elfiinisok, ualamint a tdrydllis tisitti$n utdn khet dtintist
hoini. Mdsik iigyben hoiott diintis nem lehet a uissqauonds hiuatkoTisi alapja."

4.Babtonakn6diOnkorm6nyz^tilt^kt6jtkoztat6sa:18
A Fadrusz J6nos utcai vadgesztenye fasor sorsa hosszri ideje helyi vtt6k tfugyit k6pezi. A
telektulajdonosok egy r6sze szerette volna kiv6gatni a fasort, annak 6let- 6s vagyonv6delemte
tulajdonosi kor m6sik fele a fasor helyi
vesz6lyes volta 6s er5s 6my6kol6 hatdsz- miatt,
^
^ig
javasolta.
Balatonalm6di Onkorminyzata a reilis helyzet megismer6se
v6dett6 nytlvdnitisilt
egyes szakv6lem6nyek a kiv6gand6,
c6lj6bol tcibb szakv6lem6nyt is beszerzett, azonban
^z
l6nyeges elt6r6st mutattak.re
alapi6n
cinkorminyzat6ll6spont)a
f6k
eset6ben
az
elt6volitand6
A Balatonalmidi V6rosgondnoks6g a szakv6lem6nyek birtok6ban, illetve az els6fokri
hat6s6g 2014. 6pdtsi hatlrozatdban foglalt kotelezetts6g6nek megfelel6en megkezdte a fdk
karbantartds6t: a sziraz 6gak elt6vobtis6t, sziiks6g szerint a f6k csonkol6s6t, a lombozat tobbszori
permetez6s6t a vadgesztenyelev6l-akniz6moly elleni v6dekez6s c6lj6bol, valamint osszegyijtotte
6s elsz6llitotta a lehullott leveleket. A f6k l<tv6.gsdt illet5en a szakv6lem6nyekre t6maszkodva
elt6volitott k6t faegyedet.
A tilllkoztalis szerint a Fadrusz J6nos utcai fasor v6dett6 nyrlvilrutdsdnak folyamata 2075
janu6q6ban, helyi kezdem6nyez6sre kezd6dott meg. A fasor tekintetiben fofiamatban ldud hatdsdgi
elidnis nem ao/t, tgt eteget tiae a ciuil ke4demdryteTgsnek, a7 Onkormdry4at a jogsrybdfii elflinisoknak
negfeletden lefoltatta a temisryti enldkki ryiladnitdsi eljdnisdt, ds aqeljirds lelinisakdnt a 3/20/6. (1.29.)
s$nil dnkormdryryti rendeletet negalkotta. AiOnkormiryiat cilja afasor aidettd nyiludnitdsdual a beuerytd
resiben taglalt esrynei drtiken

aidltal,

hogy

nagiual

til

aTuolt, hogy ,gy keyelhetetlen, uiget nem ifi tdrsadalmi uita uegere pontol
ktitelerytlsdgel d/lapit rneg afasorfenntartdsa, kerylise tekintetiben.

tegyen

sT,emben nagyobb

A vizsg6lat meg6llapitisai

I. A hatisktir tekintet6ben
Az alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ennek e116t6s6boz
sztiks6ges vizsgillaaiogosultsigattaz Aibt.hatirozza meg. Az Ajbt. 18. $ (1) bekezd6se szerint az
alapvet6 jogok biu,tosdhoz b6rki fordulhat,ha megit6l6se szerint - tobbek kozott -kozigazgatisi
szerv tev6kenys6ge vagy mulasztl,sa a beadv6nyt tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy arrr;ak
kozvetlen vesz6ly6vel 16r, felt6ve, hogy a rendelkez6sre 6116 kozigazgatilsi iogorvoslati

lehet6s6geket - ide nem 6rtve akozrgazga;tdsihatdrozatbrosdgp feliilvizsg6l^tat - m6t kimeritette,
vagy iogorvoslati lehet6s6g nincs szimdra biztositva.
Az Ajbt. 20. S (1) bekezd6se vizsgillat folytatisilnak lehet6s6g6t biztositja, az Ajbt. 28. $

(1) bekezd6se tov6bb6 :frgy rendelkezik, hogy az alapvet6 iogok biztosa az illtala lefolytatott
vrzsgilat6l jelent6st k6szit, amely tartalmazza a feltdrt t6nyeket 6s az ezeken alapul6
megillhpitas okat 6s kovetkez tet6s eket.

Balatonalmidi V6ros Polg6rmester6nek7 /65/7 /2016. szimri levele
rg Meg kell jegyezniink ugyanakkor, hogy a fasorral osszefiigg6sben k6szitett ot szak6rt5i v6lem6nyben szimos
meg6llapitis is szerepel, amely a fasor leromlott 6s eloregedett llTzpotlra, a koribbi id5szakb6l szitmaz6
"gyrr6
srrk.z..6tlir, biavatkoz6sokra, valamint az el6rchaladott korhadisokra, valamint a fasor fokozatos megiiitdsita
vonatkozik.
18
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ll.

Az 6rintett alapvet6 iogok 6s elvek tekintet6ben
Az alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6srendszer feltfuilsa sor6n auton6m, tdrgyilagos 6s semleges m6don, liz6rolag alapjogi 6rvek
felsorakoztatisival 6s cisszevet6s6vel tesz eleget megbizatilsilnak. Az ombudsmani int6zm6ny
megalakulisa 6ta az orsz6,gfi6si biztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt timtszkodott az
Alkotm6nybt6sig alapvet6 jogillami garanclilld<al 6,s az alapiogok tartalmival kapcsolatos elvi
megl.llapitzsalra.
Magyarorsz6g Alaptorv,6nye 6s az alapvet6 iogok biztosit6l szolo 201.7. 6vi CXL torv6ny
hat6lybal6p6s6vel is kovetni kiv6njuk a fenti gyakorlatot, igy -ig az Alkorn6nybiros6g elt6r6
6ll6spontot nem fogalm^z meg, e/drdsunk sonin irirytadrinak nkin/iik a testiilet eddigt negliilapitisait.

Mindezt aliltimasztand6 azAlkotm6nybir6s6g a22/2012. (V.11.) ABhat6rozatiban affa mutatott
16, hogy ,,az el6z6 Alkotm6ny 6s az Alaptorv6ny egyes rendelkez6sei tartalmi egyez6s6.ge eset6n
6ppen nem a kor6bbi alkotm6nybir6s6gr dont6sben megjelen6 iogelvek itv6tel6t, hanem azok
figyelmen kivti{ hagyis6t kell indokolni".
l. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szetint Magyarotszig f)gethn, demokratikus
joSlilkm. Az Alkotm6nybros6,gag/1992. (I. 30.) szilmihatilrozatiban tdmutatott, hogy aiogillam
n6lktilozhetetlen eleme a jogbiztonsilg. Az Alkotrn6nybit6s6g szerint a jogbiztonsig az 6llam
jog eg6sze, egyes r6szteniletei 6s az egyes
koteless6g6v6 teszi annak biztositisdt, hogy
^
jogszab6lyok is uiligosak, egyirtelmiiek, mfikod6siiket tekintve ki:rylmithatdak 6s eldreldthatdak
legyenek a norma cimzettjei szimira. A jogbiztonsig azonban nem csupi'n az egyes normik
egy6rtelmris6g6t koveteli meg, de az 6llami 6s onkorminyzau dont6sek iogszabillyoknak val6
megfelel6s6g6t is. Ez6rt ilapvet6ek a jogbiztons6g alkotm6nyos kovetelm6nye szempongib6l az
eljfuilsjog1 garanciilk. Csakis formahz6lt eljir6,sr szabilyok megkovetel6s6vel 6s betartdsival
mfi ko dhetnek alko tminyos an a i o g7nt6.zm6nyek.2t'

A jog6llamis6g elv6b6l ad6d6 alapvet6 kovetelm6ny, hogy ,,akozhatilommal rendelkez6
szeryek a jog 6ltal meghatdrozott szervezeti keretek kozott, a 1og 6ltal meg6llapitott mfikod6si
rendben, a iog 6ltal a polg6rok szdmira megismerhet6 6s kisz6mithat6 m6don szabilyozott
korlitok kozott fei tik ki tev6kenys 6giiket. "21
2. Az Alaptorv6ny hatdlyba 16p6se el6tt az Alkotrn6nybfu6sig a jogiilamisig elv6b5l 6s a
fi.iggeden 6s pdrtadanbr6s6ghoz val6 jogb6l vezette le a tisTlessdges hatiistigi eljdnishoiuald jogot. Az
Alaptorv6ny XXIV. cikk (1) bekezd6se szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy iigyeit a
hat6sigok r6szrehajl6s n6lkiil, tisztess6ges m6don 6s 6sszer6 hatirid5n beltl int6zz6k. A
tisztess6ges eljdrilshoz val6 jog az alkotminybir6sigi gyakorlatban a ftiggeden 6s pirtaian
bir6s6ghoz val6 1og, illetve aiogilllam fogalm6bol ered6 el16,risi gatanci6k v6delm6nek egymisra
vonatkoztatdsdbol tartalmilag levezetett alkotminyos alap1og.z2 A tisztess6ges elj6r6.s olyan
min5s6g, amelyet az eljfuils eg6sz6nek 6s kortilm6nyeinek figyelembev6tel6vel lehet megit6lru.23 Az
Alkotm6nybiros6g leszogezte azt LS) hogy a tisztess6ges eljfulshoz val6 iog abszohit jog, amellyel

szemben nem l6tezik m6rlegelhet5 m6s alapvet6 jog, met mir maga is m6degel6s eredm6nye.2a
A jog6llamis6gnak 6s tisztess6ges eliiris k6vetelm6ny6nek nem csak a szab6lyoziLsi szinten,
hanem a jogalkalmaz6 szewek mindennapr gyakorlatiban is folyamatosan 6rv6nyesiilnie kell. A
kozvetlen alkotm6nyi garar,ciik gazdasigoss6gi 6s c6lszer6s6gi okokb6l, az eljfuils egyszerfisit6se
v^gy
id6szer6s6g kovetelm6ny6nek 6rv6nyestil6se cim6n sem mell5zhet6k.2s
^z
3. Az Alaptorv6ny XXI. cikke szerint Magyarorsz6g elismeri 6s 6rv6nyesiti mindenki jog6t
az eg6.szs6ges kornyezethez, illetve a )O(. citk (1) bekezd6se alapjin mindenkinek joga van a tesd
6s lelki eg6szs6ghez, tov6bb6 a (2) bekezd6s kimondia, hogy ezt logot Magyarorsz6g tobbek
^
kozott a kcirnyezet v6delm6vel val6sitja meg.
Az Alaptorv6ny )Oil. cikk6ben deklar6lt eg6szs6ges kornyezeth ez val6 iog 6rtelme z6.s6.t az

75/1995.6II.

21.) AB hat6rozat, ABH 1995, 376,383.
56/1997. (XI.8.) AB hatirozat
22 315/E/2003. AB hat6rozat
23 6/1998. (III.11.) .\Bhat|rozat,l4/2004.
C/.7.) AB hatitozat
21 74/2004.
7.)
AB
hatlrozat
C/.
25 71
/1992. (III. 5.) AB hatirozat, 49 /7998. CKL. 27 .) AB hatitozat,
2(t

2t

5

/1999. (III.

31 .)

AB hatirozat
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Alkotm6nybuos6,g a jelent6s6ge folyt6n alaphatirozatk6nt 6rt6kelhet5 28/1994. (V. 20.) AB
hatirozatilban, valamint^z
6piil6 k6s5bbi hatilrozataibanv6.gezte el. A tesnilet e dont6s6ben
^rt
az egeszsl.ges kcirnyezethez val6 jogot r6szletesen elemezve megdllapitotta, hogy az els6sorban
on6ll6sult 6s onmag6ban vett tnt|zmlnyv6delem, azaz olyar saj6tos alapjog, amelynek az objektiv,
tnt6zm6nyv6delmi oldala tulnyom6 6s meghat6roz6. A kornyezethez val6 iog az 611am
kcimyezetv6delemre vonatkoz6 koteless6gei teljesit6s6nek garancriit emeli az alapjogok szintj6re,
bele6rtve a kornyezet el6rt v6delme korliltozhatosilgarak felt6teleit is. E jog sai6toss6gai folyt6n
mindazokat a feladatokat, amelyeket m6sutt alanyr iogok v6delm6vel teljesit az 61lam, itt torv6nyi
6s szervezer garunci6k nyr:itilsival kell el}6tnia. Az 6llam koteless6geinek magukban kell foglalniuk
az 6let term6szeti alapjanak v6delm6t 6s ki kell terjedniiik a v6ges iavakkal val6 gzzdilkod6s
tnt6zm6ny einek ki6pit6 s6re 199 6 / G/ 1 990. ABl.
Az AlkotmS,nybuos1,ghztirozatatban az eg6szs6ges komyezethez val6 jogot els6sotban
int6zm6nyw6delrni kotelezetts6gk6nt 6rtelmezte. Ezzel ugyanakkor csak a kozveden alapjogt
hogy az eg6szs6ges kornyezethez val6 jognak alanyi
v6delem alanyr oldal6t zdrta ki, r,em
^zt,
jogon 6rv6nyesithet5 elemei is vannak. Az egy6ni jogv6delem biztosit6sa 6tdek6ben az eg6szs6ges
kornyezethez val6 iogalanyr jogon 6rv6nyesithet6 elemei kozott szerepelnek az igyfllt 1ogok, az
eljirisi garancilk kik6nyszerithet6s6ge, r gy pL az .Piaptorvlny 6ltal on6ll6 alapjogk6nt is deklar6lt
tisztess6ges elj6rishoz val6 jog.

III.

A vizsgilt iigy tekintet6ben
A panaszban foglalt fasort 6int6 hat6s6gi elj6t6sok vu,sgillata sot6n mindenekel6tt meg
kell 6llapitanunk, hogy a fik illapotival 6s azok megyt6l6s6vel kapcsolatos 6ll6spontok olyan
szakmai k6rd6sek, amelyek a biztos hat6skor6n tulmutatnak, ez6tt ezekre vona*oz6an a )elent6s
nem tartalm az meg4llapitast.

IIL1. A Jegyz6 els5fokir hatdrozata

A

panaszos B alatonalm6di Onkorm 6rry zatdnak kornyezetv6delmi ngynt6z6i6hez lntlzte
beadvdnyilt az alibbiak szerint: ,,.4i7a1 a kdre/emnel sryretndk Onhi)ifordalni, hogy Balatona/mddiban, a
Fadru:iJdnos utcdban a hd4ank ds a kit siomsiddom hdrya elfitti balesetuesidfyes i)regges{eryejikat csonkitilk
(fiatalitsdk) meg amennliben a fik dllapota miatt ene nincs mir ndd, ilgy kirem kiudgisukat, is iljaknak a
telepitisdt."

Meg6llapithat6, hogy a beadviny a panaszos ingatlana 6s a szomsz6dlai ingadana el6tti f6k
balesewesz6lyes llapotdnak megsziintet6s6re vonatkozott, els6dlegesen azok csonkit6sa
(fiatalitisa), m6'sodlagosan l<tvigisa 6s p6d6sa iital. A beadv6ny abpjin egy6rtelmri, hogy a
panaszos k6relme a tulajdonos onkorminyz tkertlszeti beavatkozilsira ir6nyult, nem saj6t maga
szimdra k6rte a kiv6g6s enged6lyez6s6t.
BalatonalmddtJegyz6je az iigyben az elj6risb6l va16 l<tzdr|sdt k6rve a Korm6nyhivatalhoz
fordult, amely a hat6sdg1 eljilrds lefolytat6sdra a Jegyz6t jelolte ki. Ehelyt utalnunk kell arra is, hogy
a panaszosrrrk B^l^torrrlrn6di Onkorm6nyzatahoz intlzett beadv6nya alapjin az Onkormilnyzat
tulajdonosi iogart gyakorolva - l<tzdr6lag a fdk l<tv6gds6mk mellSz6se eset6n - a sztks6ges
fafenntartisr 6s metsz6si beavatko zisokat a I(orm. rendelet 4. $ (1) 6s (2) bekezd6sei alapi6n26
hatosdgi eljdrls lefolytadsa n6lkil is elv6gezhette volna. V6lem6nytink szerint a tulaidonosi
beavatkoz6sok hat6s6gi elj6r6son kiviili elv6gz6se (ide nem 6rtve a fal<tv6gdsokat) c6lravezet6bb 6s
hat6konyabb lett vofura. Tekintettel azonban arra, hogy a kizirisi k6relem 6s a kiielolls alapiiln
hat6s6gi e\i6r6s indult, a panaszos beadv6ny6nak megit6l6se hat6s6gi dont6s keret6ben volt
lehets6ges.

A Ket. 29. S (1) bekezd6se
indul meg.

A

alapjdn a hat6sigy eljlrds az igyf€l k6relm6te vagy hivatalb6l

panaszokr6t 6s a koz6rdekri bejelent6sekr5l sz6l6 2013. 6vi

CLK/.

torv6ny

(a

A Korm. rendelet 4. S (1) 6s (2) bekezd6sei szerint a haszrr6l6 k<iteles gondoskodni az ingadanor, l6v6 fis sziri
nov6nyek fenntartis6r6l, az adott fai nrlaidonsigainak megfelel6 szakszerri kezel6s6r6l (igy kii'lcin<isen viz- 6s
tiryarryag-utinp6tlisr6l, metsz6sr6l, nov6ny-eg6szs6gugyi beavatkoz6sr6l), valamint sziiks6g szerinti p6tl6s6r6l. A
hiszrrirl6 kotefts gondoskodni azingaiJaniln. l6v6 fis sz6ni nciv6nyek emberi 6letet, eg6szs6g6tveszilyeztet5 r6szeinek
26

elt6volit6sir6l

g

tov6bbiakban: Pkbt.) alapi6n2l a kiiidrdekil b/elentds olyan ktiriilndnye hit7a fel a figyelnel amelnek
ontosldsa uaglt negsiiintetdse a kdii)xig ua&t a< eges1 tirsadalom irdekdt siolgilja. A kt)iirdekfi by'ekntis
jauaslatot ii urr)lnaihaL A b6rki 6ltal megtehet5 koz6rdekri bejelent6s - a Pkbt. fogalom
meghat6ro zisa szeint - f6szab6lyk6rt alra szolgil, hogy olyan konilm6nyre hivia fel a figyelmet,
melyet a bejelent6st tev6 szerint orvosolri vagy megsziintetni kellene, amelyhez - kieg6szit6
jelleggel - javaslat is kapcsol6dhat. A torv6ny el6lr:isar alapi6n az eliilrixa jogosult szetv elbirillia a
b"rJ.r6rryt, vbsgillatot folytat le, a megtett int6zked6s6r6l vagy mell6z6.s6r6l - indokol6ssal 6rtesiti a bejelent5t. A koz6rdekri bejelent6s teh6t kozoss6gi 6rdeket szolg6l, a beielent6s
befogadisdt ktivet6en a hat6sig hiaatalb,i I ndttia meg el16rds6l
A k6relem ezzel szemben az egylru 6rdekek 6rv6nyesit6s6nek eszkcize, amelyben a
m^g r6sz6re k6ri (fakiv6g6s eset6n) a kiv6gis
k6.relmez6 a sa16t 6rdek6t szolgillva
^
enged6lyez6s6t. Ere tekintettel ahat6siga kirclemrc inditja fnegaz eli6t6'sit.
- A I(et. szerint2s a k6relmet tartalma szerint kell elbir6lni akkot is, ha az nem egyez:l< az
iigyf6l 6hal haszrr6lt eLrevez6ssel. A panaszos bejelent6s6t kdrelemnek nevezte' ugyanakkor a
U"^a"a"y tartatmib6l egy6rtelmrien kovetkezik, hogy a fik csonkol6sit, illetve l<tv5'gds6t nem sai6t
r6sz6re k6relmezi, hanem - beadv6nyLnak cimzettjek6nt - az onkorminyzat int6zked6s6tk6ri az
iigyben. Ere tekinteuel a panasTos beaduirydt nen hhet fakiadgisi engedd!-kirelemnek tekinteni, annak
e I b inl Id s a r up d n kti rd rde kil b / e I n td s kd n t le b t s dge s.
A J-egyz6 ezt az alapvet5 k6rd6st - tt. az e\6r6.s k6relemre vagy hivatalb6l folyik - nem
dsztizta, azinb^n eljirisaze tartalm)Taghivatalb6l indult elj6tisnak tekintend6, ugyanis a beadv6ny
alapiiln meginditott eli6risiban egyr6szr6l nemcsak a beadvinyban megielolt hat fival
kapcsolatos^., horott dont6st, hanem a teljes fasorra, 77 f6ra voflatkoz6^n folytatta le eli6r6s6t 6s
adta ki hatarozatit Erre a beadvdny k6relemk6nt min5sit6se eset6n nem lett volna lehet6s6ge,
hiszen a panaszos ah6za 6s k6t szomsz6djinakhiza el6tti f6k illlapotit s6relmezte. M6sr6szr6l a
fasor egyes egyedeinek kiv6g6sa kapcs6n a hatarozat int6zked6s6nek cimzettie Balatonalmidi
Onkorm6nyz^t^, nem pedig a k6reknez6. (A hivatalb6l inditott e\6rist timasztia ali az is, hogy a
Jegyz6 a bejelent5t6l nem k6rt elj6r6si illet6ket.)
Az elj6ro hat6s6g felk6rte Veszpr6m Megyei Jogri Vdros Polg6rmested Hivatalilnak
Virostzemeltet6si kodii6t, hogy adjon szakv6lem6nyt a k6relemben foglalt f W6l. A
V6rostizemeltet6si Iroda k6pvisel6je a helyszini szeml6t kovet6en az utc6ban all6 teljes
vadgesztenye fasorr6l adott szakmai v6lem6nyt az eli6r6 hat6s6g r6sz6rc. A hat6s6g tlny6ll6siszt|z6.sr kotelezetts6g6nek eleget tett, a szak6rt6i v6lem6nyben foglaltak alapiiln 6t6kelte a
helyzetet, 6s ennek megfelel6en hozta meg dont6s6t.
Az eljirisi (e16)k6rd6sek ttsztazadansigin tulmen6en a meghozott dont6ssel
osszeftgg6sber az al6bbi hib6kra kell felhivni a figyelmet:
7. A Jegyz6 a hatdrozat rendelkez6 r6sz6ben foglaltak szerint a beadv6nyoz6 ,,fakiudgis
ininti kdrelndnek rdsTben hefyt ad", ami ellentmond6sban van egyr6szt eljilr6.s6val, m6sr6szt
dont6s6nek tartalmi r6sz6vel. A panaszos egy6rtelmfien nem sajit ftsz6te k6rte a f61rJrial
kapcsolatos beavatkoz6sok elv6gz6s6nek enged6lyez6s6t, igy 6rtelmezheteden a panaszos
beadv6nyinak val6 r6szbeni helyt ad6s olyan esetben, amikot az eljdr6s t6rgya nem azonos a
beadv6ny tartalmdval.
2. A hatirozat szovegez6se szerint ,,Kdrem Balatonalnidi Vdros )nkormdnliattit, hosy (..) n
megieltilt jikat kiudgatni s{ueskedjene,&", mikozbet a hatilrozat val6jiban egy kotelez6si eljifi,sban
hozott dont6s, amelyben a hat6s6gnak az illet6kes onkorm6nyz^tot dont6sben foglalt f6k
e

l<rv
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6,g6s6ra kti te h 4n i e kel..3o

e

^

Pkbt. 1. $ (3) bekezd6s
Ket. 37. $ (1) bekezd6s

2n

T"kint.tt.l arra, hogy az Orrkortirryz t Ket. kiz6r6srt votatkoz6 szabillyai miatt nem jirhatott el, a
til a J egy z6t jelolte ki els6fokir hat6^sigk6nt.
30 A Korm. rendelet 5.
S (4) bekezd6se szeint az 6rintett foldr6szlet fekv6se szerinti telepii,l6si onkorminyzat

Korminyhiva

(f6vitosban a keriileti o*ormlnyzar) jegyz6ie (tovibbiakban: jegyz6) a haszrAl6t az (1)-(3) bekezd6sben 6s a 4. $ban meghatirozott fenntartisi 6s kezel6si feladatok, tovibbi a 2. $ szerinti telepit6si el6irisok teljesit6s6re kiinhqheti,
tovibbi a Korm. rendelet 7. S (2) bekezd6se alaplln a )egyz6 a fis sz6ri nciv6nnyel rendelkezni jogosultat t fis sziri

9

3. A hat6s6g a kotelezett B^latonaim6di Onkorm6nyzat rlszlre nem irt el6 teljesit6si
hat6rid6t. Ez a k6s6bbi elj6r6si cselekm6nyek ismeret6ben azlrt is relev6ns, mivel a hatilrozat
visszavon6s 6ig az Onkorminyz^t hat6rozat szerint kiv6gand6 11 db fa helyett k6t fit 6rint6en
^
tett eleget a hatarozatban foglaltaknak. A Ket. szerints' a hatirozatnak - ha iogszabilly tovibbi
kovetelm6nyt nem 6ilapit meg - turtalmaTnia kell a rcndelkeif resqben a ki)teleT,eltsdg te/esitisdnek
hatdnapjdt uagy hatdidg/dt is aii)nkdntes tefuitds elmaraddsdnak jogki)uetkeirzdryeil A fenti el6u6sr,ak a
hat|rozat nem felelt meg.
4. Az el6z5eken tulmen6en a Jegyz6 az eljilrilsilba csak a beadvilnyoz6t 6.s a nrlajdonos
onkorminyzatot vonta be, a hatirozatot l<tzir6lag a panaszosnak, Balatonalm6di
Onkorm6nyz^tili^k, illetve a Virosiizemeltet6si lrod6nak ktildte meg. Az els6fokti hat6rozat
indokol6s6ban ekozben azt rogzitette, hogy ,,a kiudgisi kdrelemrnel dintett jis :$n; ni)adn1
Balatonalmidi srynpontjdbril kiemelt siakmai, tudominltos, nlepiilds-

A I(orm. rendelet a

ds

kultilniirtdnefi drtiket nem kepuisel".

fal<w6.g6si eliilrisokravonatkoz6an az allbbiakat tartalmazz^i a nlepiilds

srympon/dbdl kiemelt siakmai, tudomtinlos, lelePiilis- * kultilr'tr)rtin€il drtdket kdpuise/d jis sTini ntiudryt
kiuigtisdnak kdrelneryse esetin ajegyid aie/jdnis neginditdsdnil slild drtesitisl dt napon belill hirdetmdnli ilton,
aalamint - ha a telrpiilis ifienne/ rendelkeTlk - a nlrpiilds hiaatalos honlapjdn is ktiiidn:7j a ktirnleryl
uddelninek iltaldnos siabifiainil t41/rl tiiradryben meghattiroiott iigyfdlijogok bi71o:itdsa cd[db,i/.32

terml,szetes vagy jogi szem6ly, tovibbi iogp
A I(et. rendelkez6sei alapj6n33 iigyf6l
^z ^
szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szetarezet, akinek iogdt vagy jogos 6rdek6t az ijgy 6rinti, akit
hat6s6gi ellen6rz6s al6 vontak, illetve akire nlzve zhat6sigS rrytlv6rtxt6s adatot tartalmaz.
A Nagykomment6r szerint a Ket. dltaldnos iigyfdlfogalma a khetd legtdgabb sTgndfii ktirnek kiudnja
biylositani a4 iigyfdlkdpessiget, aTti mindaTon trymdltek ds sryraeT,etek s7rimrira, amefiek rendelkeinek
ualamifien jogsiabdfiban elimen jogkdpessigel. A kddex arytagi jogim megkArylitist alkalna1, amefi aqadott
srynilt saldt joginak, jogos drdekdnek iintettseget tes{ ai iigtji/kdpessdg mdrc/dud (...) Ennek megl'elelfien ai
iigyfelkdpessdg dltaldnosfehdnle lett a ktiiuetlen is n1iludnuald drdekeltsig megldte.

Szint6n a I(et. iigyf6li jogot 6rint5 rendelkez6seit elemezte az Alkotm6nybir6s6g 12/2015.
httarozatilban.,,\batdrozatszennt a Ket. 15. [ (1) bekeTddu ndrlegeldsijogot bi4osit aTeljdni
14.)
ry.
kd{garyatdsi hatdsdgok rdsidre aiial, hogt dhaldnossigban defni,ifa ai iigyfdl fogalmit. (...) A gyakorlat
alapjdn ai iigltfdlkdpessig dltaldnor rtbdtule a kiiiuetlen u rlliludnuali irdekeltsdg negldte. (...) Va/akinek a
jogot, jogot drdekdt a<i)gy akkor drinti, ha kt)yuetlen is ryiludnuald irdekeltsige jtiddik abho7, hogy ,<egydbkdnt
mtisra uonatkoli jogot (kiinleryudget) a hatristig negillapitfja]-e, ds ha igen, mifien turtalomrnal.
Aq Alkotmdrytbinisdg dlldspon/a sieint a kt. tigtfel defnicifjnnak cd!'a a7, hogy n ktiT2gaTgatisi
eljdnisban mindenki, akinekjogit, jogos drdekdt a<iigy dinti, drviryesithesse e4iel kapcsolatos igeryeil A KeL
t5.[ (/) bekeq/dse eiirt rugalmas negfogalmaTitil, ds ahellett, hogy ualamilen taxatiufelsomldst alkalma1na,

o<a termdsrytes uagyjlgt srymd!, toudbbdjogi:7,emdfiisigel nem rendelkei1 sryraeryt
*kinnndd ngyfitnek - egyebek kiiidtt -, akinekjogit uagyjogos drdekit a<iigy dinti.sa
A hat6s6gi elj6r6sokban a Ket. szabillyarnak megfelel6en a hat6s6gnak vrzsgillnia kell az
esetlegesen bevonand6 tigyfelek kor6t. A vonatkoz6 logszab6lyhely3s alapj6n, ha torv6ny vagy
korm6nyrendelet elt6t6en nem rendelkezik, a7 eljdnis meginditisinll a kirelemre indult elj,inisbaft - a<
eljdnis meginditdstira irtiryulti kirelmet beryultri iigyfelet kiadue - ai ismert tigyfelet a kdrelem beirke4dsitdl
slimitott nltolc napon belnl drtesiteni ke//.
A Jegyz6 a k6relmez6 koz6rdekri beielent6s6t kiterjesztve az eg6,sz fasot 6llapotdt vrzsgilka'
meg, amellyel egyet6rtiink, mivel a term6szetileg egy egys6get alkot6 fasort mind iogilag, mind
szakrnatlag indokolt egys 6gesen elbir6lni.
A kapott tai6koztatilsok alapjirr meg6llapithat6, hogy Balatonalm6di Onkormdnyzata az
els5foki hatirozatot kovet6en, 2075 janu/lqilban kezdte meg - t6rsadalmi kezdem6nyez6s
csak anrytit mond

ki,

hogy

nov6ny klfug|sil:ra ki;tete<j,ha a fds
nem hdrithat6 el.

sziri

nov6ny az 6let- vagy vagyonbiztonsigot vesz6lyezteti, 6s e vesz6ly misk6nt

A Ket. 72. S (1) bekezd6s6nek df) alpontia
Korm. rendelet 6. S (5) bekezd6s
13 A Ket. 15.S (1) bekezd6se
3a
tz/zot'. (v. 14.) AB hat6rozat t221,131)
31
32

3s

Ket.29. g (3) bekezd6s b) pont

l0

hatdsira - a fasor v6dett6 nytlvilrutilsinak el6k6s zit6s6t, szak6rt6 ig6nybev6tel6vel felm6r6st
k6szittetett, tov6bb6 term6szetv6delmi kezel6si tervet dolgozott ki. A fasorr6l t6rsadalmi vita
folyt, amely sor6n helyszini egyeztet6s, kozmeghallgatis, valamint levelez6s zailott, ez
eredm6nyezte a k6s6bbi v6dett6 nyilv6nit6st is.
A tirgyrtigy osszes hat6s6gi el1fu6st, cselekm6ny6t r.lzve k6ts6get l<tzfu6at megillapithat6,
hogy a f6k metsz6se, kivig6sa, p6tl6sa nemcsak a panaszos 6s a tulaidonos Balatonalmidi
Onkorminyzatinak iogos 6rdek6t 6rinti, hanem legszrikebben 6rtelmezve is befoly6solla mind a
szomsz6dok, mind pedig azon lakosok 6rdek6t, amely ingadanok el6tt az eliirS's tirgyit k6pez6
f6k 6llnak. A k6s6bb megalkotott helyi v6detts6gb6l pedig az is kidertil, hogy Balatonalm6di
Onkorm6nyzatinakv6lem6nye szerint ez a fasor a teleptil6s szemPontiib6l meghatiroz6, kiemelt
telepiil6s- 6s kulturtort6neti 6rt6k, 6. gy a kozoss6g eg6sz6t 6rinti.
A fasorral kapcsolatos esem6nyek igazo\6k, hogy a fasorral osszefiigg6 hatos6gi dont6sek
ottatiingatlan-tulajdonosokat, a helyi onkorm6nyzatvldett€ nyilv6nit6 rendelete pedig
6rintik

^z
hogy
alitimaszga
^zt,
kateg6niba artozik.

Ai

a

fasor Balatonalm6di szempontjib6l

e/6i6ek alapltin a hatrisignak
beuondsdm/ gondoskodnia ke llett aolna.

a Ket., is a Korm.

a I(orm.

rendelet s4abdfiai

rendeletbe foglalt

sryinti ualanenryi ilgyfdl

iigy ut66let6t
V6lem6nytnk szerint a hat6silg e mulaszt6s 6nak alapvet6 szetepe var,
^z
6rint6en. Amennyiben az els6fokri elj6r6sban a hat6sdg megfelel6en gondoskodik az eliitis
megindit6s6r6l val6 6rtesit6sr6l, valamint lehet6s6get biztosit ana, hogy az elifulsban az
6rdekeltek kifejts6k v6lem6nytket, a fikr6l kialakult vita a hatosdgl eli6r6sban folyhatott volna,
megel6zve az ezt kovet6 kozel k6t 6ves tov6bbi hat6s6gi elj6r6s-sorozatot. Az ombudsmani
hivatal kovethezetesen k6pvis eh azt a v6lem6nyt, amely szerint a vonatkoz6 nemzetkozi
egyezm6ny3u ,!,s , hat6lyos logszabillyok 6rtelm6ben megalapozott 6s t6rsadalmilag elfogadott
kozigazgatilsi dont6seket csak az 6rintett szem6lyek bevon6s6val lehet hozni.
Mindezek alapiiln meg6llapitjuk, hogy a Jegyz6 els6fokri hatilrozatival a jogillanisdgal,
ittetue a jogittamisdg eludbfil leue4ethetdjogbi4onsdg kiiuetelndnliuel t;:sTgJiigd uissryissrigot okoiott.

Az

fokri hatarozat vis szavon6s a
A Jegyz6 2014. 6pnhs 3-6n kelt joger5s hatirozatit - kozel egy 6wel k6s6bb - 2015.
tigyt6l teljesen
febru6r 4-6n visszavonta. A visszavonis indokolis6ban a I(orm6nyhivatal egy
^z hatArozatiban
hozott
misodfokri
fiiggetlen, m6sik fal<tvdgisi iigyben - fellebbezl.s alapjiln foglaltakra hivatkozott. E szednt ,,aq ilgyfel fakiudgisi iigydben keletkeTgtt iigyiratot dtnisgiha
megillapitottarn, hogy a kdrelen a Balatonalmddi Fadntsi utcai ge:7lerytejik csonkolisira, s nem aqok
kiudgisdra inirytult. A kdrelem tartalma sem felel meg a Kormdryhiuata/ udgqdsdben "foglnlt tafialmi
kduetelndryteknek ds a<on a< ilgyfel nen nitta le ai eljdnisi illetiket sem. MindeTgken tillmenden a7
dnkorrndnliatot nem irtesitettem a Ket. 29. $ (3) bekeTddsben foglaltak alapjdn, bir ennek indoka al hzgy
dlltiEontom sT,erint a Korm. rendelet rendelkeiisei alapjdn aqtinkorrndnliatfakiudgishoitiirtdnd hoiry!'dralisdt
a kirelemmel dintett iigyben nem kell negkdrni. A Konn. rendelet batdfia a fakiudgisi engeddfieiisi elfdnisra
terled ki, aJiik csonkolisira nem."
AJ"gyz6visszavon6hatirozatit a I(et. 114. S (1) 6s (2) bekezd6s6re31 alapozta.
A Korm6nyhivatal a visszavono hatdrozattal osszefiigg6sben kifejtette: ,,lt[inden ilgyet
egyedileg ke// megiryg,ilni, is csak a jogs<abdfii elfiinlsok, aalamint a tinlillds tisitd$sa utdn lehet dtintist
hoini. Mdsik iigyben hoqott diintds nem lehet a uissyruonds hiuatko4isi alapja."
111.2.

els 6

A komyezeti iigyekben az irformici6hoz val6 hozz6,f6r6.sr6l, a nyilvdnossignak a dcint6shozatalban tort6n5
r6szv6tel6r6l €s az igazsAgszolgiltatishoz val6 iog biztosit6sdr6l sz6l6, Aarhusban, 1998. itnius 25-6n elfogadott
Egyezm|ny. AzEgyezm|.nyt a 2001.6vi L)OO<I. torv6ny hirdette ki.
3i A Ket. 114. (1) 6s (2) bekezdlsei alapllr ha a hat5sig megillapitla, hogy a fellebbez6s elbk6l6sin jogosult
S
hat6sig, a feliigyeleti szerv vagy akozigazgzt|si tgyekben eljir6 bir6sdg 6ltal el nem birilt dont6se jogszabilyt s6rt, a
dont6s6t m6dositja vagy visszavonja. A dont6st kcizcilni kell azzal, akivel a m6dositott vagy visszavont d<int6st
kozolt6k. Az (1) bekezd6s szerinti eljir6s lefolytatlsira - az Alkotminybir6sig hatirozata vagy iigy6szi felhivis alapiirr
inditott eliiris kiv6tel6vel - a hat6s6g csak egy izben, 6s ha torv6ny elt6r6en nem rendelkezik, a dcint6s kozl6s6t5l
szimitott egy 6ven belii{ jogosult. Ha a dont6s bir6sigi feliilvizsg6lata van folyamatban, a hat6sig az |rdel,rti
ellenk6relem el5terieszt6s6ig vonhatja vissza a dont6s6t.
36

l1

A

Korminyhivatal illlilspotjdval egyet6rttink, egyedi hatirozat visszavon6sa nem

alapulhat egy m6sik iigyben hozott m6sodfokri dont6s 6rvel6s6n. Jelen helyzetben egy ttz h6napia
joger6s, 6s r6szben v6gtehajtott hatilrozatot vont vissza a Jegyz6 h6rom indokra alapozva,
amelyekkel kap

c s o la

to s an az alilbbiakat j egy ezz

tk

me g.

7. A kirelen nem megfelel6 6rtelmez6.se. V6lem6nyiink szerint a k6relemnek nevezett
beadv6nyt a hat6sig els5fokf eli6r5.s6ban j6l 6rtelmezte. A k6relem a vesz6lyhelyzet elhilntdsdra
irinyult, azzal, hogy annak forrniiilnak (metsz6s, vagy kiv6gis) eldont6se a kornyezetv6delmi
hat6s6g hat6skor6be es6 szakmai k6rd6s. A Jegyz6 hat|rozatibar ezzel osszhangban vizsg4lta
meg a beadv6nyban jelolt egyedek mellett a teljes fasort, 6s a szak6rt5i v6lem6nyben foglaltaknak
megfelel5en dontott a megj elolt f6k l<: 6gdsitr6l 6s p6tl6s6r6l.
2. Az tigyf6l illet6kfzet6si kotelezetts6ge. All6spontunk szerint a hivatalb6l inditott
hat6s6gi elj6r6sban az igyf6l illet6kfizet6s6nek nem volt jogszabdlyi alapia, a hat6sig az elj6r.6s
sor6n megfelel6en 16rt el.

3. Az Onkorm6nyz^t 6ftesit6si kotelezetts6g6nek megs6rt6se. Az iigyfelek 6rtesit6s6vel
kapcsolatosan az els6fokri hat6s6g - a fentebb megfogalm^zott^k szerint - v6lem6nyiink szerint
is mulasztist kovetett el, ugyanakkor az Onkormilnyzat 6rtesit6s6nek elmulaszt6sa 6ll6spontunk
szerint nem indokolja a joger6s hatilrozat visszavondsdt. Balatonalm6di Onkorm6nyz^tilt^k a
hat6s6gi hatarozat kotelezettjek6nt lehet6s6ge lett volna fellebbez6si iogdnak gyakoiilsdval a
hatilrozatban foglaltakat (tobbek kozott az 6rtesit6s elmulaszt6s6t) kifog6solni, ugyanal<kor az
Onkorm6ny z^t logorvoslati j og6val nem 6lt.
Mindezek alaplln meg6llapitjuk, hogy a hat6rozatdnak visszavot6s6val a Jegyz6 o
jogilkmisdgal, illetae a jogillamisdg e/udb6/ kuerythetd jogbiitonsdg ktiuetelmdryduel dxiefiigd uisslisstigot
okoiotl.

III.3. A Korm6nyhivatal megsemmisit6 v6gz6se
A panaszos a visszavon6 hatirozat ellen fellebbez6st nyijtott be, amelyben k6rte annak
megsemmisit6s6t.

A

Korm6nyhivatal a m6sodfokir elj6r6st lezdr6 v6gz6s6ben a visszavon6 hatilrozatot
megsemmisitette, valamint az els5fokir hat6s6got u1 eli66s lefolytatisdra utasitotta. A m6sodfokt
hat6s6g v6gz6s6nek indokol6s6ban elemezte a Korm. rendelet szab6lyatt a k6relemre, valamint a
hivatalb6l inditott elj6r6sok sai6toss6gai szempontj6b6l. Megillapitdsai szerint ,,nem tislld{a a
batdsdg bogy kdrelenre, aagy hiaatalbdl indald eljinisnil uan-e sqti." E kcitben leszcigezte, hogy az a tdny,
hogy a panaszos ,,kdrte a frik kiudgistit, mdg nen feltitleniil jelenti a1l, hlgy ai eljinis kdrelemre folyik, hisTgn
a b/elentds ininlalhatott a Korm. rendelet 7. [ (2) bekeiddu sryinti hiuatalbdli kiudgisra kiinhiisre uonatkoiri
ey'tinitra is." Apanaszos ,,elsddlegesen afik csonkoldsdt kdrte, is mdsodlagosan kdrte aiik kiudglsit, tebdt a
kirelem erre is kiterydt, ellentdtben a uissTruond batdm4at negillapitdsdaal."

A IlI.2. pontban

megfogalmazott indokok alapj6n egyet6rnink a Jegyz6 visszavon6
ugyanakkor a I(orminyhivatal 6ltal felsotoltak szerint nem l6tiuk
megsemmisit6s6vel,
v6gz6s6nek

indokoltnak az i1 el16r6s lefolytatas6t. A hatdrozatban foglaltakkal 6s a Kormi'nyhivatal t6ny6ll6sban ismertetett - tiilkoztatdsiban felsorolt h6rom 6rv kapcs6n az alilbbiakat kell
megf egyezniink:

els6fokri hat6rozatinak indokol6s6ban ahogy kor6bban m6r
nem t6rt ki ana, hogy elj6r6s6ra mik6nt tekint k6relem alap)dn
meg6llapitottuk lefolytatott eljdrisra, vagy pedig a k6relmet bejelent6snek 6rte[mez6, majd az eli6r6,st hivatalb6l
lefolytatott eljilrdsra. V6lem6nyiink szerint azortban a hatirozatb6l ez egylttelmrien kideriil. A

1. A hat6s6g

^z
val6ban

k6relmez5 beadvinyib an az tngatlana 6s a szomszldos ingadanok el6tti 6 fa 6l7apot6t kifog6solta,
dg hat6s6g a teljes fasort, zzaz 17 egyedet vizsgillt. Ebb6l az kovetkezik, hogy a hat6s6g
^
VtiAr6taghivaialbol vizsgillhatta a teljes fasott, mivel a k6relem ennek puszrin egy r6.sz6te ir6ny"ult,
mindemellett az els6fokri hat6s6g elifuilsdntk saj6toss6gai (illet6kfizet6s, int6zked6s cimzettie) is a
hiva talb

6li e\6r6st igazolilk.

2. Mind a visszavon 6 hatdrozat, mind pedig a megsemmisit6 v|gzls foglalkozik a k6relem
6rtelmez6s6vel, hogy a beadvSrryoz6 a f6k kiv6g6s 6t, vagy csonkolis6t k6rte-e els6dlegesen. A

k6relem alapjiln ugyanakkor dll6spontunk szerint egy6rtelmrien azonosithat6, hogy a panaszos

t2

nem a m6dszert, hanem az eredm6nyt helyezi el6t6rbe: a

vesz6lyhelyzet
6s csak
a
metszr3st,
alapiiln
prefetillia
elve
a
fokozatoss6g
megszilntet6s6t k6rv6ny ezi, eimely sor6n
hanem
k6reimez6,
nem
a
ultima ratio ielleggelal<rvigist 6s p6tl6st. Ennek eldont6se ugyanakkor
a komyezetv6delmi hat6s6gi elj6t6.s feladata, amelynek az els6fokri 6rdemi hat6s6gi hatLtozat
megfelelt.
3. A Korm6nyhivatal azon 6w6vel, amely szerint misik iigyben hozott dont6s nem lehet a

beadvdnya

visszavon6s hivatkoz6si alapjaegyet6rtiink a tekintetben, hogy alilthmasztia a visszavon6hatirozat
megsemmisit6s6t, ,rgyrrrkko, sem ez, sem pedig az el6bb leirtak nem teszik indokoltt6 rijabb
els 6 fokt eljiris le folytat6s6nak elrendel6s 6t.

el6z6ekkel szemben a visszavon6 hatirozat
I(orm6nyhivatal v6gz6se
^z
megsemmisit6s6r6l 6s ni e\6r6.sra, va16 utasirisr6l dontott, azonban nem rendelkezett az
alaphatitozat megsemmisit6s6r6l. Ugy utasitotta ij els6fokri hat6s6gi e\6ris lefolytatilsdra a
eredeti beadvinya alapliln inditott eli6rdsban
Je[yz6t, hogy ekozben hat6lyban maradt a panaszos
kibo..6tott joger6s hat6sigi hatirozatis, ezilhaljogszerfien megval6sithatzt)an utasit6st adott.
Mindezek alapiiln meg6llapitjuk, hogy a Korminyhivatal v6gz6s6vel ajogillanisdgal, illetae a

4. A

jogittanisng etadbdl kaeTgthetd jogbi4onsdg kiiuetelmdnliuel, aalamint a tisltessiges hatdsdgi eljinissal iissryfiigd
ui s s 7i s s rigo t o ko 7o t t.

III.4. Az iigyben zailott tov6bbi hat6sigi eljir6sok
A I(orm6nyhivatal ^z ni eljirdsra utasit6 v6gz6s6ben mikozben mzgir6l ^z
alaphatirozatr6l nem dontott - el6rta, hogy az tgyf6l alapk6relm6t kell elbir6Lri, mivel a
hatarozat visszavonis 6val a k6relem elbir6latlan maradt. A Jegyz6 ezzel kapcsolatosan a
t6ny6ll6sban rtiszletesen ismertetett 6ll6spontja szednt a vlgzls egy feloldhatatlan jogalkalmazisi
ellentmondist keletkeztetett, mivel a hatilrozat saj6t hat6skorben tort6n6 nib6li visszavonisira,
vagy m6dosit6sira nem volt lehet6s6ge, mert a I(et. 141. \ (2) bekezd6se szerint a hatitozat
visszavon6s 6ra a hatos6g csak egy izben, 6s ha torv6ny elt6t6en nem rendelkezik, a dont6s
kozl6s6t6l sz6mitott egy 6ven beliil jogosult, ugyanakkor ahatillyban lev6 els6fokri hatirozat miatt
i) eljitils ugyanabban a t6rgybal, ugyanabb 6l a t6nyalapb6l szdtmaz6 ugyaLn zon jog ir6nt
ism6telten iogvita vagy eli6r6.s nem indithat6.
A Jegyz6 azon illlispontjival, amely szerint a Kormdnyhivatal v6gz6s6vel iogalkalmazisi
ellentmond6st okozott, egyet6rtilnk, a Jegyz6 a hatillyban maradt ioger6s els6fokt hatirozat
mellett ugyanabban a t6rgyban nem indithatott elj6rist. V6lem6nyiink szerint azorrban ebben az
esetben aJegyz6tek a |ogalkalmaz6si ellentmond6s jelz6s6vel rinymutatis6rt a felettes szerv6hez,
a Korm6nyhivatalhoz kellett volna fordulnia, az 6tt6tel nem adott megold6st a fenn6ll6 helyzetre.
A panaszos az 6tt6tel miatt feltigyeleti eljirils lefolytatils6t kezdem6flyezte a
I(orm6nyhivataln6l. A Korminyhivatal feliigyeleti elifu6,sdnak meginditds6t kovet6en 2015. mijus
27-6n kelt level6ben" megkereste a JegyzSt, az rigyben keletkezett iatanyagmegkiild6se, valamint
a J egy z6

iiggyel kapcsolatos 6ll6spontj 6nak ismertet6se 6tdek6ben.

A Jegyz6 vilaszilban kifejtette a Korm. rendelet

alkalmazilsival kapcsolatos agg6lyait,
valamint felhivta a I(otm6nyhivatal figyelm6t az alilbbiakta: ,,ArlindeT,eken tillmenden a ttiradnlesregi
feliiluirygikti eljdnis sordn affa sTgrctnim nig kiiltin felhiuni a figyelmet, hogy a aeg<er a
KOZP/4470/2/2014. slinil hatdmTatomat nixTtuond KOZP/2795/l/20/5. rt hatdroqatonat
ame! igy toadbbra isjogends ds udgrehEthatf."
A I(orminyhivatal a feltigyelea eliilris sor6n kiadott v6gz6s6ben3' a Jegyz6 6tt6ttelt
elrendel6 v6.gz6slt - egy6bk6nt helyesen - megsemmisitette, 6.s a Jegyz6t az eli6r6s lefolytatasira
kotelezte. A I(orminyhivatal dont6s6nek indokol6s6ban meg6llapitotta, hogy ,,a\ eljdnis sordn nem
kerillt sor a Konndrythiuatal L/EB/005/497-2/20/5. siinil ndsodfokil adgrysdnek uigrehEtdsdra, mert a
k/elt;lt el:dfokil hatdsig nen fofitatta le a sTindra el6it eljinist is nem hoiott drdemi diintist."
A I(orm6nyhivatal ugyanakkor nem t6rt ki a Jegyz6 6ltal lelzett jogalkalmaz6si
ellentmondi.sra, a v6gz6se ezzel kapcsolatos int6zked6st nem tartalmazott. Fentiek szerint

semmisitette meg de nem rendelkeqgtt aqalaphatdroTatnil,

rs
rc

A Korminyhivatal VEB/ 005 /
A Korminyhivatal \rEB / 005 /

497 -4
497 -9

/
/

201 5.
201 5.

tigysz6mt levele
tigyszdmf v6gz6se
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m6sodszor utasitotta ij elifuilsrz a JegyzSt rigy, hogy hat6lyban volt a Jegyz6 joger5s, 11 fa
l<w 6gds 61 6l ho z o tt don t6 s e,
A Jegyz6 6ltal ezt kovet6en meginditott hat6s6gi eljfuilsban Balatonalm6di polg6rmestere
arc6l tiljlkoztattaq az el)Lr6 hat6s6got, hogy ,,20/ 5 janadjdban befii keidendryteTisre negkeqdddi;tt a
fasor heljti jekntdsdgfr terruisTgti emldkkd ryiluinitisi elfdrdsa, mefiet tinkormdnlqatom a jogt<ablilyi
elfiinlsoknak negfelelden lefofitatott. Aielitinis leTinisakint Balatonalnddi V,irus OnkormdrytTata Kepuiseldtestiilete a Balatonalmddi Fadrasi uhai fehdr uadgesTlen1e famfi a 20/6. janudr 28. napjdn turt0fi ustiileti
iildsen a rendelet elfogaddsdual uddettd nliludnitott. A rendelet 20/ 6. februdr 1 . napjdtrll hatdltos."
A panaszos a megismltelt eljilrds sor6n benyijtott nyilatkoz^ttltellben kiemelte, hogy
ai eljdrds ke$emdnyeTg$uel ai, hogy T. JrSy<6 Ur (mint k/eliilt hatdilg) hatdsdgi jogktirben eljdrua
ktiteleiry Balatonalmddi Vdros Onkormdrytqatdt (toudbbiakban: Haqndldt), mint aq ingatlanonmal
siomtiddos kOTlernleil ingatlanon dlld fns slini ntiuinlek talajdlnl:dt ana, hogy tTfntesse meg a balesetuesidfies
helyTgnt, ame! aidrt alakult ki, mert a Hasindld daek dta elmulas{otta teljesiteni a uonatkoyl jogsyabdfiokban
elfiirt ntiadnlgondolisi- ds kerylii feladatait. (...) A balesetuesidfies hefiryt megsiiintetdse irdekdben elsdnrban a
jik csonkoldsdra (illetue galfia$sdra), mdsodlagosan pedig (ahol a aes<lb mdskdnt mir nem hdnthatd el) ai
iin tett jik kiudgisdra kinen kt;te le ini H aqnd ldt. "
AJegyz6 v6gz6s6ben az eli6r6st megsziintette, mivel a fasor v6dett6 nytlv6nt6sdt kovet6en
a vonatkoz6 Korm. rendelet alapj6no'annak hatillya nem terjed ki a fasora, igy kornyezetv6delmi
hat6s6gi elifuilst az iigyben nem lehet lefolytatni. A Jegyz6 a v6gz6sben az alilbbiakat fejtette ki:
,,zliiigtfdli kirelem a<on rr.s<e uonatkolisdban, amelben aiiigyfil a siakudleminlekben egysigesen sTdmoiott
fdk kd<ul ai 5-7. sorslinnal jeltilt jik iigyfeli ingailan f)ld bendtt igai eltiuolitdsdra kirte kiitele<ni a<
tinkonzdnlTttot, aielftinist akt. it. $ (t) bekeidd: a)pony'tibana'1oglaltak qgrint, utalaa a Ket. 30. S b)
pontjtira$ - hatdsktir hidrydban -, a kdrelem a<on rr,s<;e uonatkoyisdban, amely a Korm. rendelet 5. ! (4)
bekeiddsbenfoglaltak sTgrinti ktiteleidsre ininlul, aieljdrist a Ket. 31. $ (/) bekeadds a) pontjibanfoglaltak
s7,erint, utalaa a kt. i0 $ b) pony'dra, toadbbd a termisryt aidelndfil sryild / 996. iui llil. tiintdryt 42. [ (5)
bekeiddsdbenfoglaltakra, a Korm. rendelet /.[ (2) beke$is a) pony'dra, aalamint a7Or. 7. S-dban ds a 2.
rdtiben hatdsktir, rdqben pedig illetdkessdg hidrydban - megsTiintettem."
A fentiek szerint aJegyz6 a beadv6ny alapiln inditott eljlrist k6t indokb6l sziintette meg:
egyftszr6l a beadv6ny birtokv6delmi vonatkoz6sf r6sz6ben az eliilrist hat6skor hi6ny6ban, -ig ,

melliklet 3. pony'dbanfoglaltakra

-

I(orm. rendelet szerinti fenntart6si 6s kezel6si feladatok

elv6gz6se

tdrgyiban a

fasor

6.glttinyiban.
term6szetv6delmi torv6ny hatillya al6 tartozilsa mratt A beadviny birtokv6delmi korben tort6n6 megsztintet6s6vel egyet6rtiink, mivel ennek a
k6rd6snek a megit6l6se polgiri jogi elj6r6sban lehets6ges. A fenntart6si 6s kezel6si munk6latok
etv6gz6s6t 6rint5en a kortyezerv6delmi eljilris megsziintet6s6vel a haliskor gyakorl6iinak
megv6koz6sa ok6n szint6n egyet6rttink, ugyanakkor meg kell jegyezmink, hogy a Jegyz6nek a
beadv6ny term6szetv6delmi hat6sighoz tot6n5 6tt6tel&61gondoskodnia kellett volna. AJegyz6
6ltal hivatkozott Tvt.-b elt jogszabilyhely alapjdn4 v6dett fasorban 16v6, valamint egyes v6dett f6k
6s cseri6k term6szetes illtapotinak megvilltoztatisihoz,l<wdgilsihoz a term6szetv6delmi hat6s6g
hat6skot 6s illet6kess

enged6lye sztiks6ges.

A I(et.

22. S Q) bekezd6se szerint hat6skor vagy illet6kess6g hi6nydban a hat6sdg a
k6relmet 6s az iigyben keletkezett iratokat - az ijrgyfll egpdeiri 6rtesit6se mellett - halad6ktalanul,
de legk6s6bb a k6relem meg6rkez6.s6t6l, folyamatban lev5 iigyben a hat6skor 6s illet6kess6g
hi6ny6nak meg6llapit6sdt6l szilmitott nyolc napon beliil 6tteszi a hat6skorel 6s illet6kess6ggel
rendelkez 6 hat6s 6ghoz.

Balatonalmidi V6ros Polg6rmesterlrckT /138/2016. szdmir levele
A Korm. rendelet 1. $ (2) bekezd6s a) pontja szerint e rendelet hatAlya nem terjed ki a kii{on torv6ny hatilya al6
t^rtoz6 fis szlru ntiv6nyekre.
a2 A Ket. 31.
megsziinteti, ha a 30. $ alapj6n a k6relem 6rdemi
S (1) bekezd6s a) pontia alapiint a hat6sig az eliirilst
vizsgilat n6tkiili elutasit6s6nak lett volna helye, az elutasitisi ok azonban az elilris megindit6sit k<ivet6en iutott a

a0

ar

hat6s6g tudomis6ra.
+: A Ket. 30. b) pottja alapiAr a hat6s6g a k6relmet 6rdemi *lrzsgillat n6lkii'1, nyolc napon beliil elutasitja, ha a
S
hat6s6gnak nincs hat6sko fe vagy nem illet6kes, 6s a k6relem itt6tel6nek nincs helye.
q Tvt. 42. (5) bekezd6s
$
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Amennyiben tehit a hatos6g eljilrist folytatott leos a tirgyi iigyben, a v6dett6 nyilvinit6s
miatt m6sik hat6s6g hatiskor6be tartoz6 beadvdnyt a hat6skorrel rendelkez6 hat6sighoz 6t kellett
volna tennie.
AJegyz6 megsztintet6 v6.gz6se ellen a panaszos fellebbez6st nyrijtott be. Fellebbez6s6ben
kifogdsolta, hogy ,,a\ eljdnis ald aont tinkormiryyat jogalkotdsi hatalmit felhasTndlua elirte, hogy kiaonja
*oglt o kii{gaTgattisi hatrisdg eljdnisa aldl a4iltal, hogy o<l a nriiletet Balatonalmddiban, a Fadrus7 utciban,
ahil a aadgesqleryeftk dllnak ,,hefii jelentdsegfr uddett termuTeti terillettd" nlihdnintu, a kieli)lt hatdsdgpedig
em hiuatkoqua, batdski)r hidrydban a;eljdrist megsyiintette." .
A Korm6nyhivatal misodfokri dont6s6bena6 a Jegyz6 megsziintet6 v6.gz6.s6t
helybenhagyta. Indokol6s6ban a hat6silg a Jegyz6 6ltal hivatkozott logszab6lyhelyeket ismettette,
majd kifejtette, hogy ,,afentijogsiabifii rendelkeidsek inelndben VesQrem Megyei Jlg Viros Jegyi1je ai
iigtben hatdskdr ds illetikessig hiirytiban nem jdrbat e/, tebdt aie/inist negsiiintetd uigidslogsi,erfr."
A Korm6nyhivatal jogszerfinek fogadta el a l(et. 6tt6tek6l sz6l6 rendelkez6se
alkalmazS,sinak ltrinyilt, amellyel kapcsolatos agg6lyunkat fentebb indokoltuk. Mindezek alapiiln
megillapitiuk, hogy a Jegyz6 6s a Korminyhivatal a jogillamisdgal, illetae a jogillanisdg eludb1l
leaeTgt hetdjogbilonsdg ktiue te ln d rydue I tixiefiigd uissTissigo t o koiott.
III.5. A v6dett6 nyilv6nitis
Balatonalm{di Onkorminyzata a fasort - a tlny6lTlsban leirtak szerint - 3/2016. (.29.)
onkorminyzati rendelet6ben (a tovibbiakban: Or.) helyi v6dett term6szeti teriilett6 nyilvinitotta.
Amint azt htvatalunk sz6mos jelent6s6ben kifejtette, a termrlszeti 6rt6kek meg6rz6se
kiemelt feladata a mindenkori dcjnt6shoz6laak. Mind a teleptil6si zoldfeliiletek, mind a v6delemre
6rdemes 6rt6kek meg5rz6se a 1ov6 nemzed6kek szemponti6b6l elengedheteden.
A fasonal kapcsolatos kozgondolkozis sorin az iigyben elj6r6 szak6.rt6k szakv6lem6nyei
ismeret6ben a fasor r6szleges, valamint teljes megrijitilsinak sziiks6gess6g6t ugyanakkot nem lehet
figyelmen kivtil hagyni. A szakv6lem6nyek 5 6ven beltil, 10 6ven beltl kiv6gando f6kat jelolnek
meg, illet6leg a mriszeres vizsg6latot v6.gz6 szak€rt6 szerint a fdk h6rom 6venk6nti ellen6tztise,
is m6telt vizs galata indokolt.
A fasor kezel6si terv6nek dokument6ci6ia a kovetkez5k6pp hatitozt^ meg a fasorral
kapcsolatos c6lkit6z6st ,,6i<<! rneg turtsa fenn a Jehir aadgesTlenle fasor egtedeit, aiok egesryegi dllapottit
Or. kezel6si terv6t tartalmaz6 2. mell6klete szeint a
mindaddig antg lehetsdges." Ennek 6rdek6ben
^z
v6dett fa jelent6s m6rt6kfi megvilltoztatisinak enged6lyez6s6hez a k6pvisel6-testirlet
hozzijilrul6sa sztiksr6ges, kiv6ve, ha a fakivigds azonnali balesetveszlly-elhilitis 6rdek6ben
tort6nik.aT Emellett azt is rogziti, hogy a v6dett fa l<rv6,gisdhoz hozziiilntl6s csak annak biol6giai
pusztul6sa eset6n adhat6 ki, valamint akkor, ha annak illlapota a komyezet6re k6tosodilssal16ro
vesz6lyt jelent.a8
al6bbiakat emeljtk ki:
^z
1. Az <inkorminyzat clliai alapiiln nem lehet k6ts6ges, hogy a fasonal kapcsolatos iov6k6p
annak min6l hosszabb ideig - megrijit6s n6lkiil - val6 meg6rz6se. Amellett, hogy a fentebb
lufejtettek szerint a term6szeti 6rt6kek meg6rz6s6nek sz6nd6kdval egyetlrtiink, 6ppen a fasor szak6rt6i v6lem6nyek szerinti - jelenlegi illlapotibol fakad6an szriks6ges a fasor kezel6si terv6be
ott 616 ingatlantulaidonosok r6sz6re megfelel6 gannciilt be6piteni, amely a fasor fenntartisdnak
^z
biztons6g6t is al6timaszqr^.A kitfiim cilok akkor tekinthetdk a uahis hefiTgttel aninlban dlldnak, ha a
keqglisi teru a fasor illapotinak neghatdmiott iddnkdnti feliiluiisgilatdnak kt;teleTgttsdgit is siabdfioryd, Ez

A fentiekkel

kapcsolato s^n

ielenthet biztosit6kot az ott 616 ingadantulajdonosok szimira, hogy az onkorm6nyzat
tendszeresen 6s sz6mon k6rhet6en ellen6rzi a fasor 6llapot6t. A feltilvizsg6lati id6szak
meghatilrozdsilnak alapjdt a mdr elk6sziilt szak6rt6i v6lem6nyben foglalt javaslat k6pezhetn6.
Fontosnak tartjuk tov6bbi, hogy a feliilvizsgilati szakv6lemlnyt az onkorm6nyzat nytlvilnossd
el6thet6v6 tegye.
as

Utalva arca,hogy aJegyz6 lllilspor.rj|val egyet6rtve az tgyben kiadott els6foki hatirozat hatilyban van.
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Az Or. 2. szimimell6klet6nek 3.1.4. pontja
a8 Az Or. 2. szir.rrt mell6klet6nek 3.1.5. pontja
a7
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2.

Az onkormilnyzat az Or. kezel6si terv6be foglalt

ndrtikfi megailtoilatdsdnak

engeddfieT,esdheia kepuiselfi-testiilet

A Tvt. vonatkoz6

szabillya szerinto'

uddett

tendelkez6se szerint a

boi$'druldu

uddett

siilksdges.

fasorban hu6, aalamint

egyes uidett

jik

fa jeknlts
ds

csery'dk

A Tvt.
szabillyoz6sa teh6t a v6dett f6kkal kapcsolatos beavatkozilsokhoz, igy azok term6szetes
illlapotdnakso megv6lto ztatdsilhoz, illet6leg a l<wig6.s6hoz hat6s6,gp enged6ly megl6t6t lr1a el6, ami
azt ielenti, hogy az ezzel kapcsolatos k6rd6sekben a dont6st a tetm6szetv6delmi hat6sig
gyakorolja.
A rendelet azonban a beavatkozisok elv6gz6s6hez a k6pvisel5-testiilet hozzdjLra,lilsdnak
megkovetel6s6vel m6g egy felt6telt tdmaszt. F,z a feltltel - 6ll6spontunk szerint - nem 6ll
osszhangban a term6szetv6delmi hat6s6gi hat6skor gyakorl6s6nak term6szet6vel, ugyanis felveti
annak a lehet6s6g6t, hogy az cinkorminyzat a k6pvisel6-testiilet hozzijilrulilsa megtagadilsinzk
iti6n akadillyozza a kijelolt term6szetv6delmi hat6s6g szakmai szempontri dont6s6nek
termdsietes dllapotdnak megudlngafinihoT, kiudglsdho4a termisT,etaddelmi hatdsigengeddfie siiiksdges.

6rv6nyesiil6s6t.

A Tvt. v6dett term6szeti tertiletre vonatkoz6 el6uilsai szerint tilos a uddett terudsieil nriilet
illapotdt (/itlag/i, ds jelleget a termdsrytuddelmi cdlokkal ellentdtesen negutilto7latni.t' Ebb6l viszont az
kovetkezik, hogy a term6szetv6delmi teriileten a beavatkozlsok l<tz6rolag term6szew6delmi
c6lokat szolg6lhatnak, ez6rt adott esetben a fik 6llapot6val kapcsolatos beavatkozisok is csak a
term6szetv6delmi szempontuak lehetnek.

V6lem6nyiink szerint az onkormdnyzatnak a jelenleg hat6lyos logszabillyr komyezet
megfelel5 gara;nciilt nyiit a fasor meg5rz6,s6vel kapcsolatban, hiszen a Tvt. rdlzett tendelkez6se
(amely l<tzir6lag a term6szetv6delmi indokb6l sziiks6ges beavatkozisokta ad lehet5s6get),
valamint az onkormdnyza;t ijgyfeli min6s6ge biztositia azokat.
Az Or.-ben irt korl6toz6s teh6t a term6szetv6delmi hatos6,g7 hat6skor gyakorl6s6nak
akzdillydt jelentheti, mivel a hat6s6g dont6s6nek felt6telek6nt szabLlyozza a k6pvisel6-tesnileti
hozzijir,ilils megl6t6t. Bzzel ellentmond a Tvt. rendelkez6seinek, 6.s a jogil/amisdgal, illetae a
jogillarnisdg eludbdl leaerythetdjogbi{onilg ktiuetelmdrytduel

tissTgfiiggd uissTtissdgot

okoy

Int6zkeddsek

A

ielent6sben felt6rt, alapvet6 jogokkal osszeftigg5 vissz6ss6gok orvosl6'sa 6s jov6beli
bekcivetkez6siik elkeriil6se 6rdek6b en az alapvet6 jogok biztosa
- az Aibt. 32. $ (1) bekezd6se alapj6n felk6ri a Veszpr6m Megyei I(orm6nyhivatal vezet6j6t
6s Veszpr6m Megyei Jogu V6ros Jegyz6j6t, hogy a jov6ben a jelent6sben togzitettek
figyelembev6tel6vel 16ss6k el feladataikat;
- az Libt. 37. $ (1) bekez d6se alapjdn felk6ri a Balatonalm6di V6ros Onkorm6nyz^tan^k
Polg6rmester6t, hogy a jelent6s tartalmit ismertesse a soron kovethez5 k6pvisel6-testiileti
iil6sen, tov6bb6 a jelent6sben megfogaknazottaknak megfelel6en tegyen int6zked6st a
fasor helyi v6detts6g6t tartalmaz6 onkorm6nyzati rendelet szabillyatnak m6dositds6ra a
rendszeres feltilvizsg6lat el6u6sa, valamint a k6pvisel6-testiileti hozzdifuul6s
megs ziintet6se tekintet6ben.

{e

A Tr,t. 42. S (5) bekezd6se
A Tr,t. 4. $ c) pontia szerint term6szetes illapot: az az 6l6hely, tij,6letkozoss6g, melynek keletkez6s6ben az ember
egyilltalSr nem, vagy - helyredllitisuk kiv6tel6vel - alig meghatiroz6 m6don jltszott szerepet, ez6rt a benne

s0

v6gbemoa6 folyamatokat tobbs6g6ben az otszabllyoz{s iellemzi
srrvt' 31'
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