Balatonendréd község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2011. (III.23.) önkormányzati rendelete

A növények telepítési távolságáról.1
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Módosította a 12/2012. (V.30) önkormányzati rendelet 7.§-sa 2012.május 30. napjától!

Balatonendréd község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2011. (IV.1.) rendelete

A növények telepítési távolságáról.
Balatonendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ és a 16. §-ában foglaltak alapján a növények telepítésének
szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §
A rendelet területi hatálya Balatonendréd Község közigazgatási területén valamennyi kül- és
belterületi ingatlanra kiterjed.

2. §
Élő sövényt, bokrot, szőlőt, gyümölcs- és egyéb fákat e rendelet mellékletében meghatározott
távolságra szabad telepíteni az ingatlan határaitól.
Záró rendelkezések

3. §
(1)2
(2) E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.
Balatonendréd, 2011. március 22.

dr. Laczkó Ilona sk.
jegyző

Késmárki Tibor sk.
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve!
Balatonendréd, 2011. március 23.
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dr. Laczkó Ilona sk.
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 7. §-sa 2012. május 30. napjától!

1. számú melléklet 4/2011.(III.23.) rendelethez

1. A legkisebb ültetési (telepítés) távolság az ingatlan határától:
a) belterületen és külterületnek a zártkerten belül eső részén

a)
b)
c)

szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcsés egyéb bokor (élő sövény) esetében
3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa
esetében
3 méternél magasabbra növő gyümölcs-és egyéb fa, valamint
gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében

0,50 méter,
1,00 méter
2,00 méter

b) külterületnek a zártkerten kívül eső részén
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

gyümölcs faiskolai nevelés alatt álló növény , továbbá
szőlő,köszméte, ribiszke- és málnabokor esetében
minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében
birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében
törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és
mandulafa esetében
vadalanyra oltott alma- és körtefa-, továbbá kajszi fa esetében
cseresznyefa esetében
dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt
gyümölcsfa esetében

0,80 méter,
2,00 méter
2,50 méter
3,50 méter
4,00 méter
5,00 méter
8,00 méter

b) külterületnek a zártkerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület
szőlő, gyümölcsös vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési
távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok
megtartásával lehet ültetni:

a)
b)
c)
d)

1 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény)
esetében
2 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény)
esetében
2 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény)
esetében
fa esetében

0,80 méter
1,20 méter
2,00 méter
8,00 méter

2. Közút és vasút területén – szőlőtől, gyümölcsöstől és zártkerttől – minden gyümölcs – és
egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 méter, 3 méternél magasabbra növő gyümölcsfát
legalább 2,5 méter távolságra szabad ültetni (telepíteni).
A 2012. május 30. napjától hatályba lépett
12/2012. (V.30.) rendelettel módosított egységes
szerkezetű szöveg.
Balatonendréd, 2012. május 30.

dr.

Laczkó

Ilona

jegyző

