Melléklet
a Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. augusztus 6-án 17.oo órai
kezdettel tartott ülésén készült jegyzőkönyvhöz

MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
10/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete
a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól

Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, valamint a
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bek. 2.
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - figyelemmel a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltakra - az elültetésre kerülő
fák és cserjék telepítési távolságára vonatkozó szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
Ezen rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik a község bel-és
külterületén történő fák és cserjék telepítését, ültetését a helyi előírások betartása mellett oly
módon, hogy a várható lombkorona és gyökérzet figyelembevételével elkerülhetőek legyenek
a későbbi jogviták a szomszédok között.
2. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mozsgó község közigazgatási területén növényültetést,
telepítést vagy kivágást végző természetes és jogi személyekre, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni egyéb jogszabály által nem szabályozott
kérdésekben, szőlő, bokor, sövény, gyümölcs és egyéb fa stb. ültetése, telepítése, gondozása
és kivágása esetében.
(3) E rendelet hatály nem terjed ki a 2009. évi XXXVII. törvényben és végrehajtási
rendeleteiben szabályozott erdőkre, fatelepítésekre.
Telepítési távolságokra vonatkozó előírások
3. §.
A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan - telek - határától:
a) 2,0 méternél alacsonyabb sövény, bokor a telekhatártól 0,5 méter, épülettől 2,0 méter
b) 2,0 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa a telekhatártól 2,0
méter, épülettől 3,0 méter

c) egyéb fa telekhatártól 4,0 méter, épülettől 5,0 méter.
Közterületen történő telepítés
4. §.
(1) Közterületen cserjét, fát telepíteni csak engedéllyel lehet. Az engedélyt kérelemre a
jegyző adja ki.
(2) A közterületen elültetett növények gondozásáról az érintett tulajdonos köteles
gondoskodni.
(3) Közterületen elsősorban őshonos magyar fajtájú (nem tájidegen) fák ültethetőek.
Allergiát okozó fajta nem ültethető.
(4) A fás szárú növények telepítését a közművek figyelembe vételével kell elvégezni, és az
erre vonatkozó külön szabályokat (biztonsági övezet előírásait) be kell tartani.
(5) Légvezeték alá, valamint a légvezetéktől számított 3 méter távolságban 3 méternél
magasabbra növő fa nem ültethető.
(6) Közlekedésbiztonsági okok miatt a beláthatóságot biztosítani kell.
Meglévő cserje, bokor, fa kezelése, gondozása
5. §.
(1) A fás szárú növény tulajdonosának a kötelessége a növényzet ápolása, gondozása. A
tulajdonos köteles, a kinyúló ágak levágására, ha azok:
a) a szomszéd telekre átnyúlnak
b) épületet vagy közműveket veszélyeztetik
c) az épület vagy közmű felújítását akadályozzák.
(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően telepített fák, cserjék esetében, amennyiben
eltér a rendeletben foglaltaktól, annak tulajdonosa úgy köteles gondozni, hogy az a
szomszédokat, érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon.
Hatásköri és eljárási szabályok
6. §.
(1) A jelen rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén a sérelmet szenvedett szomszéd
kérelmére a jegyző – mint az önkormányzat szerve, átruházott hatáskörben eljárva - a
rendeletben foglalt előírásokat megsértő szomszédot az e rendeletben meghatározott
kötelezettségének teljesítésére kötelezi.
(2) Aki a kötelezésnek nem tesz eleget 150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
(3) A közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.
(4) A közigazgatási bírság kiszabására és végrehajtási rendjére a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény megfelelő
rendelkezései vonatkoznak.

Záró rendelkezések
7. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba
lépését követően megkezdett növényültetésre, telepítésre vagy kivágásra kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépését megelőzően telepített növények esetében, amennyiben az
eltér az e rendeletben meghatározottaktól, annak tulajdonosa köteles úgy gondozni, illetve
nyírni, hogy az a rendeletben foglaltaknak megfeleljen, illetve a szomszédokat, érintetteket ne
zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon.
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