Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2008. (XI. 26.) rendelete
A NÖVÉNYEK TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGÁRÓL

Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44./A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a növénytelepítési (ültetési) szabályok megalkotásával elısegítse a
faültetési, növénytelepítési gyakorlat jogszabályi keretek közti megszilárdulását,
egységesítését, és csökkentse a szomszédjogi vitás ügyek kialakulását.

A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Tét város közigazgatási területén belül a
belterületekre, valamint a (volt zártkerti) külterületi földekre.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és
jogi személyiség nélküli társaságra.

Értelmezı rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában
a./ Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, és az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a
közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenı- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri
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szobrok stb.), a közmővek elhelyezése. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára
átadott területrészére - az errıl szóló külön szerzıdésben foglaltak keretei között - a
közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

b.) Nyírt sövény: rendszeresen (évente legalább 1-2 alkalommal) szabályos formára és 2
métert meg nem haladó magasságra visszametszett (nyírt), vonal mentén, rendszerint
kötésben telepített cserje-, (bokor) vagy fenyısor.
Telepítési (ültetési) távolságok
4. §
(1) Belterületen, valamint külterületi föld (volt zártkert) belül esı részén a legkisebb
telepítési (ültetési) távolság az ingatlan határától:
a.) 1-3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), fa esetében:
legalább 1,0 méter,
b.) 3 méternél magasabbra növı gyümölcs- és egyéb cserje (bokor), valamint oszlopos
fenyıfélék esetében:
legalább 3,00 méter,
c.) 3 méternél magasabbra növı gyümölcs- és egyéb fa esetében:
legalább 6,00 méter,
d.) Nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növı cserje (bokor) és
fenyı esetében:
legalább 0,5 méter.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti ültetési távolság irányadó azon cserje (bokor)
esetében is, amelyik természetes növekedésében a 3 méteres magasságot meghaladja.
Ebben az esetben a tulajdonos köteles a magasságot metszéssel 3 méterre korlátozni.
(3) Kúszó-kapaszkodó cserje csak saját tulajdonban álló dologra futtatható fel.
Közterületi növénytelepítés
5. §
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(1) Közterületre a tulajdonoson kívül másnak fát, cserjét (bokrot) ültetni csak a terület
tulajdonosával történt elızetes egyeztetést követıen, az írásban megadott hozzájárulás
birtokában lehet.
(2) A közterületre ültetett fák, cserjék (bokrok) fenntartásáról (pl.: öntözés, pótlás,
karózás, metszés stb.) legalább 3 vegetációs idıszakon keresztül a növényzet telepítıje
köteles gondoskodni.
(3) A közterületre ültetett fák kivágására hatósági engedély nélkül a fa telepítıje nem
jogosult.
Szabálysértési rendelkezések
6. §
Szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki jelen
rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdéseiben és az 5.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltakat nem tartja
be. Szabálysértési eljárás a telepítéstıl (ültetéstıl) számított 6 hónapon belül indítható.
Hatálybalépés
7. §
(1) Jelen rendelet 2008. december 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba
lépését követıen történt növénytelepítések esetén kell alkalmazni.
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