Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2009. (XII. 18.) ÖT. sz. rendelete
a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 23/2008. (IX. 26.) ÖT. sz. rendelet
módosítására
1. §
A rendelet preambulumában a „48. § (1) bekezdése, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX
törvény 1. §-a” szövegrész hatályát veszti.
2. §
A rendelet 4. §-a az alábbi (3) bekezdésekkel egészül ki:
(3) Amennyiben más engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan, vagy önálló
engedélyezési eljárásban az engedélyező a zöldfelület létesítésére/kialakítására
vonatkozóan előírást tesz, és ez aránytalanul magas költséggel jár engedélyes
részére, úgy a zöldfelület kialakításához a Nagykőrös Város Környezetvédelmi
Alapjából támogatás nyújtható. Támogatás nem nyújtható helyreállítási
kötelezettség teljesítéséhez.
3. §
A rendelet 8. § (l) pontja hatályát veszti.
4. §
A rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„Burkolatépítésnél, felújításnál a burkolatba eső fát csak úgy lehet burkolattal
körbevenni, hogy annak töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légáteresztő felület biztosított
legyen, amelyet lehetőség szerint faverem-ráccsal, a fa törzsét pedig favédő ráccsal kell
ellátni.”
5. §
(1) A rendelet 20. § (1) bekezdésében a „bejelentés” szövegrész helyébe az „engedély”
szövegrész lép.
(2) A rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„ (2) Az engedély-kérelmet az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.”
(3) A rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„ (3) Az engedélyben foglaltaknak annak benyújtásától számított legkésőbb egy éven
belül kell eleget tenni.”
(4) A rendelet 20. § (6) bekezdése hatályát veszti.
6. §
(1) A rendelet 23. § (2) bekezdésében a „6.” szövegrész helyébe a „2.” szövegrész lép.
(2) A rendelet 23. § (6) bekezdés f) pontjában a „6” szövegrész helyébe a „2” szövegrész lép.
(3) A rendelet 23. § (10) bekezdésében a „3.” szövegrész helyébe az „1.” szövegrész lép.
7. §
A rendelet V. Részének címe helyébe az alábbi cím lép:
„Eltérő szabályozások”
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8. §
A rendelet az alábbi 25/A. §-szal egészül ki:
„25/A. §
(1) A közterületi játszóterek fenntartásáról Nagykőrös Város Önkormányzata
gondoskodik.
(2) A közterületi játszóterek rendeltetésszerűen ingyenesen használhatók
(3) A játszóterek az alábbi időpontokban látogathatók:
a) október 1-től március 31-ig naponta:
8.00 órától 18.00 óráig
b) április 1-től szeptember 30-ig naponta:
7.00 órától 21.00 óráig
(4)
Tilos
a) a (3) bekezdésben foglalt időtartamon kívül a játszótér területén tartózkodni,
és/vagy a játszótéri eszközöket használni,
b) dohányozni,
c) területére állatot bevinni.
(5) A játszótér bejáratánál a (4) bekezdésben lévő előírásokat tartalmazó tájékoztató
táblát kell elhelyezni”
9. §
A rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„Aki jelen rendelet
a) 4. § (1), (2)
b) 5. § (1)
c) 6. § (1), (2)
d) 8. §
e) 9. § (2)
f) 12. § (1), (3),
g) 15. § (1), (2)
h) 17. § (1)
i) 23. § (2), (3), (6)
j) 25. § (1),
k) 26. § (2), (3), (4)
pontjait megszegi, vagy kötelezettségének nem tesz eleget, - amennyiben a cselekmény
nem esik súlyosabb elbírálás alá - szabálysértést követ el, és vele szemben 30 000.- Ft-ig
terjedő pénzbírság szabható ki.”
10. §
A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:
1. számú melléklet
a…/…... (…….. ) ÖT sz. rendelethez
A legkisebb ültetési (telepítési távolság)
Az ingatlan határától:
a) Belterületen:

szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetében
1,0 m

3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 3,0 m
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3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élő
sövény) esetében 5,0 m
b) Külterületen

gyümölcs faiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke- és málnabokor
esetében 0,8 m

minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) esetében 2,0 m

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

törpealapra oltott almafa, továbbá meggy, szilva és mandulafa esetében 3,5 m

vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszi fa esetében 4,0 m

cseresznyefa esetében 5,0 m

dió- és gesztenyefa, továbbá minden, fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m
c) Külterületnél, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, vagy gyümölcsös, szőlőt és gyümölcsfát
a b.) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési
távolságok megtartásával lehet ültetni:

1 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 0,8 m

2 méternél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,2 m

2 méternél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,0 m

fa esetében 8,0 m
A fák legkisebb ültetési távolsága
közművektől:

gázvezetékből 2,00 m

gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,00m

egyéb vezetéktől 1,00 m
épülettől:

alacsony növekedésű fa esetén minimum 1,00 m

magas növekedésű fa esetén minimum 5,00 m
a fák közötti ültetési távolság:

alacsony növekedésű fa esetén 4-6 m

magas növekedésű fa esetén 6-10 m
11. §
A rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép:
2. számú melléklet
a……/….. ……..) ÖT sz. rendelethez:

Fák:
Nagytermetű, nagykoronájú
- ACER SP. (Juhar-félék)
- CELTIS OCCIDENTALIS (Nyugati ostorfa)
- FRAXINUS ANGUSTIFOLIA RAYWOOD (Keskeny levelű kőris)
- FRAXINUS EXCELSIOR fajták (Magas kőris)
- GLEDITSIA TRIACANTHOS tövistelen fajtái (Tövistelen lepényfa)
- GYMNOCLADUS DIOICA (Vasfa)
- LIRIODENDRON TULIPIFERA (Tulipánfa)
- SOPHORA JAPONICA fajták (Japánakác)
- TILIA TOMENTOSA (Ezüst hárs)
- TILIA PLATYPHYLLOS ÖREBRO (Nagylevelű hárs)
- TILIA SZENT ISTVÁN (Ezüst hárs fajtája)
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- TILIA TOMENTOSA SZELESTE (Ezüst hárs fajtája)
- QUERCUS sp. (Tölgyfélék)

Közepes termetű, közepes koronájú
- ACER PLATANOIDES COLUMNARE (Platánlevelű juhar)
- CARPINUS BETULUS FASTIGIATA (Oszlopos gyertyán)
- CELTIS SP (Ostorfa-féle
-.CERASUS FRUTICOSA GLOBOSA (Gömbmeggy)
- FRAXINUS ORNUS OBELISK (Oszlopos virágos kőris)
- KOELREUTERIA PANICULATA (Csörgőfa)
- PYRUS CALLERYANA (Díszkörte)
- PYRUS ELAEGRIFOLIA (Keskenylevelű díszkörte)
- PYRUS PYRASTER (Díszkörte-féle)
- ROBINIA PSEUDOACACIA NYÍRSÉGI (Gömbakác)
- ULMUS HYBRID LOBEL (Szil)

Kistermetű, kis koronájú:
- ACER CAMPESTRE fajták (Mezei juhar)
- ACER MOMSPESSULANUM (Hegyi juhar)
- ACER PLATANOUDES GLOBOSUM (Gömbjuhar)
- ALBIZIA JULIBRISIN (Selyemakác)
- CERASUS SERRULATA fajták (Díszcseresznye)
- CRATAEGUS SP. (Galagonya-féle)
- FRAXINUS ORNUS ’MECSEK’, (Gömbkőris)
- ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA (Fehér akác)
- SORBUS BORBÁSII (Borbási berkenye)
- SORBUS ROTUNDIFOLIA BÜKKSZÉPE (Kereklevelű berkenye)

Talajtakaró cserjék:
- AMYGDALUS NANA (Törpemandula)
- CORNUS STOLONIFERA KELSEY (Som-féle)
- COTONEASTER HORISONTALIS (Kerti madárbirs)
- COTONEASTER DAMMEI SKOGHOLM (Szőnyeg madárbirs)
- EUONYMUS FORTUNEI fajták (Kúszó kecskerágó)
- LAVANDULA SP. (Levendula-féle)
- LONICERA NITIDA MAIGRÜN (Aprólevelű lonc)
- MAHONIA AQUIFOLIUM (Mahónia)
- PRUNUS TENELLA (Törpe mandula)
- RIBES AUREUM (Díszribiszke)
- ROSA PIMPINELLIFOLIA (Jajrózsa)
- ROSA THE FAIRY (Parkrózsa)
- SALIX PURPUREA NANA (Csigolyafűz)
- SYMHORICARPOS sp. (Hóbogyó-féle)
- VIBURNOM OPULUS NANUM (Kányabangita)

12. §
A rendelet 3. számú melléklet felsorolása az alábbi szövegrésszel egészül ki:
 „Vasút állomás előtti tér
2000 m2”
13. §
A rendelet 5. számú melléklete helyébe az alábbi 5. számú melléklet lép:
5. számú melléklet:
a….…/……. (…….. ) ÖT sz. rendelethez:
Fakivágási bejelentés
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Illetékbélyeg helye

Bejelentő neve/cégneve és képviselője:………………………………………………………..
Anyja neve/ cég esetén adószám:……………………………………………………………...
Lakcíme/székhelye (és levelezési címe): ……………………………………………………..
A kivágandó fa pontos helye
(cím, ill. helyrajzi szám):……………….……….……………………………………………….
-mennyisége: …………………………………………..…db
-fajtája:………………………………………………….……………
-talajszinttől számított 1,0 m magasságban mért körmérete:
……………………………………………………………cm.
Kivágás indoklása:…………………………………………………..………………………….
…………………………………………………..………………………………………………
Kivágás kivitelezésének részletes leírása: …………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
Alulírott, nyilatkozom, hogy a kivágandó fa a tulajdonomban áll. És azzal jogosult vagyok rendelkezni/azzal
közvetlenül határos közterületen található.*
A fa kivágását, keletkező gally, egyéb kivágás során keletkező hulladék eltávolításáról
- Saját magam*
- Önkormányzat segítségével*
- Egyéb módon: …………………………………………………………………….………..*
kívánok gondoskodni.
A kivágott fa/fák pótlását az alábbiak szerint kívánom elvégezni:
Saját költségen történő ültetéssel, melynek során az*
Ültetendő fa
fajtája: …………………………………………………………….……………….
Darabszáma: ……………………………………………………..…………………
A fa számított értékét Nagykőrös Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kívánom befizetni*
Kérem
a
pótlási
kötelezettség
alóli
mentesítésemet
az
alábbi
indokkal:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………*
Nagykőrös, ………………………hó………….nap.
…………………………………….
Bejelentő/ képviselőjének aláírása
(* Megfelelő rész aláhúzandó!)
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14. §
A rendelet 6. számú melléklete hatályát veszti.

15. §
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba

Nagykőrös, 2009. december 18.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

