Ete Község Önkormányzatának 13/2007.(IV.27.) számú rendelete
a növények telepítési távolságáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, akik Ete község bel- vagy
külterületén ingatlantulajdonnal rendelkeznek, vagy egyéb jogcímen ingatlant
használnak.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a már korábban telepített, meglévő szőlő, gyömölcs- és
egyéb fa, valamint bokor (sövény, díszcserje) telepítésére.
2. §
Belterületen, és a külterületnek a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény hatálybalépéséig
zártkertnek minősülő részén a legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:
a.) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá tőkeszőlő, köszméte, ribiszke- és
málnabokor, egyéb bokor, és 1 méter magasságot el nem érő díszcserje, sövény esetén 0,8
méter;
b.) az a.) pontba nem tartozó gyümölcsbokor (mogyoró, stb,) esetén, valamint 1 méter
magasságot elérő, de 2 méter magasságot el nem érő díszcserje, sövény esetén 2 méter;
c.) magas művelésű szőlő esetén 1,5 méter;
d.) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa, őszibarackfa esetén 2,5 méter;
e.) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, szilva- és mandulafa esetén 3,5 méter;
f.) vadalanyra oltott alma, körte- és kajszifa esetén 4 méter;
g.) cseresznye, dió- és gesztenyefa esetén 5 méter;
h.) minden, a d.) - g.) pontokban fel nem sorolt gyümölcsfa esetén 5 méter;
i.) egyéb, gyümölcsfának nem minősülő (pl. ipari fa) esetében 8 méter.
3. §
Külterületnek a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény hatálybalépéséig zártkertnek nem
minősülő részén amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy zártkert
a.) szőlőt és gyümölcsfát a 2.§-ban foglalt ültetési távolságok megtartásával,
b.) egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:
aa.) 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetén 0,8 méter;
bb.) 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetén 1,2 méter;
cc.) 2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetén 2 méter;
dd.) bármilyen fa esetén 8 méter.
4. §
Az épülettől való legkisebb távolság a következő:
a.) tőkeszőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor
(élősövény) esetén 1,5 méter;
b.) magas művelésű szőlő, 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetén
2,5 méter;
c.) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor
esetén 3 méter;
d.) dió, cseresznye, gesztenye és más nagynövésű fa esetén 8 méter.

5. §
Azt, aki a rendelet 2-4.§-aiban foglalt távolságokat nem tartja be, a polgármester a telepítéstől
számított 1 éven belül kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására.
6. §
Szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 2.-4.§aiban foglaltak szabályokat megszegi.
Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben foglaltak szerint - a jegyző gondoskodik.
Ete, 2007. április 27.

Rohonczi László
polgármester

Kihirdetve 2007. április 28.

Szabó Mihály jegyző

Szabó Mihály
jegyző

