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Iktatószám: 128-27/2022 
Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

Előterjesztés 
2022. március 29-i rendes nyílt ülésére 

 
Tárgy: A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. 
(IV. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lakosság részéről egyre több panasz érkezik a szomszéd sövénye vagy a fák áthajló ágai 
miatt. Korábban a helyi építési szabályzat tartalmazta a szükséges távolságokat, de a 
jogszabályok változása miatt ez kikerült belőle. 
 
A közösségi együttélés zökkenőmentessé tétele érdekében szükséges az ültetendő fák, bokrok, 
sövények helyének ingatlanon belüli, a kerítéstől és az épülettől való ültetési/telepítési 
távolságának újbóli a szabályozása. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítás-tervezetét tárgyalják meg és 
fogadják el. 
 
A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. 
 
Tordas, 2022. március 24. 
 
        Juhász Csaba   
        polgármester 
 
Rendelet-tervezet: 
 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati 
rendelete 

A köztisztaságról és környezetvédelemről 
 

Tordas Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
A Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati 
rendelete A köztisztaságról és környezetvédelemről 13. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki: 
„(3) A legkisebb ültetési / telepítési / távolság: 
a) az 1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor a telekhatártól 0,8 méterre, épülettől 2,0 

méterre, 
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b) 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa a telekhatártól 
2,0 méterre, épülettől 3,0 méterre, 

c) egyéb fa a telekhatártól 5,0 méterre, épülettől 7,0 méterre ültethető.” 
 

2. § 
Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba. 
 
 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 
A tervezett jogszabály várható következményei:  
 
Társadalmi hatásai: A módosított rendelet társadalmi hatást nem von maga után. 
Gazdasági hatásai: A módosított rendelet gazdasági hatást nem von maga után. 
Költségvetési hatásai: A módosított rendelet költségvetési hatást nem von maga után. 
Környezeti következmények: A módosított rendelet környezeti hatást nem von maga után. 
Egészségügyi következmények: A módosított rendelet egészségügyi hatást nem von maga 
után.  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A módosított rendeletnek adminisztratív 
terheket befolyásoló hatása nincs.   
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A megnövekedett lakossági panaszok miatt 
szükséges az ingatlanon elültetésre kerülő fák, bokrok, sövények kerítéstől és épülettől való 
távolságának a szabályozása. 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az ültetendő növények zavarják a 
szomszédot az ingatlanának a használatában. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: Rendelkezésre állnak. 
 
 


