
Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2021. (III. 23.) önkormányzati rendelete 

a helyi zöldterületek védelméről szóló 16/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bátya Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület 

hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi zöldterületek védelméről szóló 

16/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„Bátya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi 46. § (1) bekezdésének c) pontjában és a 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

2. § 

 

(1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5. § (4) Amennyiben a közterület fás szárú növény pótlására, a fás szárú növények védelméről 

szóló jogszabályban foglaltak szerinti kompenzációs intézkedés körében kerül sor, a jegyző a 

használót az 1. számú melléklet alapján meghatározott faérték összegének megfizetésére 

kötelezi.”  

 

(2) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5. § (6) A kompenzációs intézkedést a közterületen lévő gyümölcsfák kivágása esetén nem 

kell alkalmazni, a gyümölcsfák értékét nem kell megfizetnie a használónak.” 

 

 

3. § 

Hatályát veszti az R.  



a) 4. §-a.  

b) 5. § (1) bekezdése, 

c) 5. § (2) bekezdése. 

 

4. § 

 

Az R. alcímei arab számmal jelölt sorszámmal kerülnek ellátásra. 

 

5. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

                  Fekete Csaba            Bukros Noémi Linda 

       polgármester                                                             jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

Ez a rendelet 2021. március 23. napján kihirdetésre került. 

 

 

                                                                                            Bukros Noémi Linda  

                                                                                                       jegyző 

 


