
M. 127.  FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY

Hatáskörrel rendelkező (eljáró szerv) neve, illetékességi területe: 
A települési  önkormányzat  jegyzője  illetékes a közös hivatalt  működtető  önkormányzatok 
közigazgatási  területén  (Mátraterenye,  Mátraszele,  Nemti)  levő  közterületi  fakivágási 
ügyekben.   Amennyiben  az  adott  ügyben  az  önkormányzat  is  érintett  (kérelmező  vagy 
tulajdonos), a jegyző a 2004. évi CXL. tv. 42. §. (5) bek.  alapján eljáró szerv kijelölését kéri a 
Kormányhivataltól. 

Ügyintéző: Kovácsné Selmeczi Szilvia tanácsos 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
 A  kérelmet  a  „fakivágási  kérelem”  szerinti  adattartalommal  kell  benyújtani.  A  kérelem 
nyomtatvány  letölthető  a letölthető  formanyomtatványokból.  A kérelemhez csatolni kell  a 
tervezett  munka  elvégzésére  vonatkozó  jogosultságot igazoló  iratot  pl.  tulajdoni  lap, 
megállapodás, szerződés.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 
Az alapeljárás illetéke 3000 Ft, a fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyeket t illetékbélyegben kell 
leróni. 

Alapvető eljárási szabályok, ügymenet: 
A  fa  kivágásához,  nyeséséhez,  gallyazásához  akkor  kell  engedély,  ha  az  közterületen 
helyezkedik el. 

Ügyintézés határideje: 
30 nap, amelyet megszakítanak a 2004. évi CXL. tv. 33. §. (3) bekezdésében foglalt eljárások 
időtartamai  (  pl.  jogsegély,  hiánypótlásra-,  adatközlésre  felhívás,  szakhatósági  eljárás, 
szakvélemény közlése, eljárás felfüggesztése).   Az eljárás kivételes esetben legfeljebb egy 
alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható. 
Amennyiben a hatóság az ügyintézési határidőn belül nem dönt, az engedélyt a kérelemben 
foglalt tartalommal megadottnak kell tekinteni. 
Speciális ügyintézési határidő érvényesül, ha a kérelem kiemelt tudományos-, kultúrtörténeti-, 
települési-,  szakmai  értéket  képviselő  fa  kivágására  irányul.  Ez  esetben  az  eljárás 
megindításáról hirdetményi úton értesül a lakosság, az ügyintézési határidő pedig két hónap. 
Az  élet-,  vagyonvédelmi-,  egészségvédelmi  okból  kivágott  fa  bejelentésére  3  nap  áll 
rendelkezésre. 
A kivágott  fa  pótlására  egy éven belül  kell  intézkedni.  Amennyiben a pótlásra a területi 
adottságot alkalmatlanok, azt más, a hatóság által kijelölt területen kell teljesíteni. A pótlás 
nem  teljesíthető  a  fás  szárú  növények  védelméről  szóló  jogszabályban  meghatározott 
fajtákkal. 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (III.30.) Korm. rendelet 
- A közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. tv. 
- A  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004. 

CXL. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 



Az ügyintézés helye: Nemti, Kossuth út 28. 
Ügyfélfogadási napok: Hétfő 12.30 órától 16.00 óráig
                                     Csütörtök 07.30 órától 16.00 óráig
Telefon: 32/364-002
              20-361-8636
Fax: 32/364-002
E-mail: muszaki.mterenye@matnesz.hu 
Időpontfoglalás: e- mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával 


