Sárkeresztúr Község Önkormányzatának
20/2011. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete
A növények telepítési távolságáról
A képviselő testület az 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alábbi önkormányzati rendeletet
alkotja:

A telepítési távolságra vonatkozó szabályok
1. §. Sárkeresztúr község közigazgatási területén található
tekintetében a legkisebb ültetési távolságok az ingatlan határától:

ingatlanok

1. Belterületen;
 szőlő , valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor
esetében 0,80 méter,
 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,50
méter,
 3 méternél magasabbra növő gyümölcs-és egyéb fa, valamint gyümölcs és
egyéb bokor esetében 2,00 méter.
2. Külterületen;
 gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő köszméte, ribizkeés málnabokor esetében 0,80 méter
 minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter,
 birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter,
 törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva-, mandulafa esetében 3,50
méter,
 vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszi- és őszibarackfa esetében
4,00 méter
 cseresznyefa esetében 5,00 méter,
 dió-és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00
méter.
3. Külterületen amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy
zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a 2. pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával,
egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni;
 1 méternél magasabbra nem növő bokor esetében 0,80 méter,
 2 méternél magasabbra nem növő bokor esetében 1,20 méter,
 2 méternél magasabbra növő bokor esetén 2,00 méter
 fa esetén 8,00 méter

4. Önkormányzati közút területén- szőlőtől, gyümölcsöstől, zártkerttől- minden
gyümölcs-és egyéb fát, valamint bokrot legalább 1,50 méter, 3 méternél magasabbra
növő gyümölcsfát legalább 2,50 méter távolságra szabad ültetni.

Szabálysértési rendelkezések
2. §. Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a
rendelet 1.§.-a (1), ( 2), (3), (4), bekezdésében meghatározott ültetési távolságokat
nem tartja be.

Záró rendelkezések
3. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépésével
egyidejűleg a 13/2011.(VIII. 19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Csutiné Turi Ibolya
polgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Sárkeresztúr, 2011. november 28.

Szabóné Balogh Bernadette
Jegyző

