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Nagykörű Község Önkormányzatának 

 

a 23/2001. /XI. 22./,  a 23/2003. /XII. 18./  és a 7/2008. (IV. 15.)  önk.sz. rendeletekkel 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt  

 

12/1999. (V. 19.) Kt. sz. rendelete 
 

a növénykultúra telepítési távolságáról 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a növénykultúrák 

telepítési távolságáról a következő rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 
 

1. § 

 

A rendelet célja: meghatározni azokat a legkisebb ültetési távolságokat, amelynek a betartása 

még nem zavarja szomszédos ingatlan rendeltetésszerű használatát. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya Nagykörű község belterületén  és külterületén a rendelet hatályba lépése 

utáni új telepítésekre terjed ki.  

 

3. § 

 

A rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre vonatkozik, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén 

tartózkodnak és tevékenykednek. 

 

Telepítési távolságok 

 

4. § 

 
 

Legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától: 

 

a) Belterületen a szomszédos ingatlan épülettel beépített telekhatárától: 

 

- szőlő valamint 1 m-nél magasabbra nem növő bokor, cseréje esetén: 1 m 

- 2 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetén: 2,5 m 

- 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetén: 3,5 m 

- 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetén:         5,0 m 

 

b) Belterületi kert illetve külterületnek a zártkerten belül eső részén: 

 

- szőlő valamint 1 m-nél magasabbra nem növő bokor, cserje esetén: 1,5 m 

- 2 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetén:          2,0 m 

- 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetén:          3,0 m 
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- 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetén:                  5,0 m. 

 

c) Külterületnek zártkerten kívül eső részén: 

- gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke 

és málnabokor esetén:                                                               0,8 m 

- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró) esetén:                    2,0 m 

- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében:                   2,5 m 

- törpealanyra oltott gyümölcsfa esetében:                                  3,5 m 

- vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa  esetében: 4,0 m 

- cseresznye-, dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt fa esetében 5,0 

m, de keskeny telkek esetén a tulajdonos metszéssel köteles megakadályozni, 

hogy az ágak túlnyúljanak a telekhatáron.  

 

 

Vegyes rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 4. §-

ában foglalt szabályokat megszegi.  

 

(2) E rendelet  - az 5. § (1) bek. kivételével -1999. június 1-én lép hatályba, s kihirdetéséről a 

körjegyző gondoskodik. Az 5. § (1) bek.-e 2001. november 22-én lép hatályba, 

kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. A 4. § 2004. január 1-én lép hatálya.  A 4. § c/ 

pontjának 6. francia bekezdése 2008. április 15-én lép hatályba.  

 

Dr. Varga Zoltán                                                                                     Dr. Veres Nándor 

     körjegyző                                                                                                  polgármester 

 

 


