
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képvisel ő-
testületének a természet és zöldfelület védelmér ől szóló 

_/2016. (x.xx.) rendelete 
 

 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a természet és zöldfelület védelmére a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

I. FEJEZET 
 

1. § 
Fogalom meghatározások 

 
(1) Előfásítás: Gyorsan növő, és éppen ezért rövid biztonságos élettartamú fákból 

álló növénytelepítés, ami maximum néhány évtized erejéig szól. Az előfásítás 
csak akkor éri el a célját, ha a végleges, hosszú biztonságos élettartamú fák 
alátelepítése is megtörténik az előfásítás utáni években. A második körben 
telepített végleges faállomány megerősödésével egy időben (kb 10 éves távlat), 
fokozatosan le lehet és le is kell cserélni az előtelepítés során ültetett 
faegyedeket! Az előtelepítéstől számított 25. évtől már törekedni kell arra, hogy 
az előtelepítéskor ültetett faegyedek többsége már lecserélésre kerüljön, vagyis 
adja át a helyét a végleges állomány fáinak.  

 
(2) Településképi jelentőségű faegyed: a megszokott települési karakterhez 

kapcsolódó fa, mely kül- és belterületen egyaránt lehet. A fa habitusa, puszta 
léte, a fafaj karakteres megjelenése szorosan kapcsolódik Zsombóhoz, a 
megszokott helyi településkép, illetve karakter szerves része. Településképi 
jelentőségű faegyed lehet minden olyan faegyed, ami a saját környezetét 
önállóan, vagy csoportosan meg tudja határozni, és az egyes emberek 
tudatában a saját településükről alkotott mentális térképen viszonyítási pontként 
tud működni. A településképi jelentőségű faegyeddé nyilvánítás a helyi védetté 
nyilvánítás előszobájaként működhet. Egy adott faegyed több kategóriában is 
szerepelhet egyszerre. Az egyes kategóriákba bárki javasolhat felvételre 
faegyedeket. 

 
(3) Utcaképi jelentőségű faegyed: a településképi jelentőségű fánál némileg 

gyengébb kategória, mivel az ebben a kategóriában megtalálható faegyedek 
csak az adott szűkebb környezetükre vannak pozitív hatással. Ez a kategória 
egyrészt előszobája lehet, annak hogy később akár településképi jelentőségű 
faegyeddé váljon az adott fa, másrészt utcaszinten segít felhívni a figyelmet a 
meglévő dendrológiai értékekre, ami egy jövőbeli egységes koncepció szerinti 
utcai fasor/fásítás kialakításánál akár el is döntheti a fajválasztást. Egy adott 
faegyed több kategóriában is szerepelhet egyszerre. Az egyes kategóriákba 
bárki javasolhat felvételre faegyedeket. 
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(4) Tájképi jelentőségű faegyed: olyan, általában külterületen (vagy a belterület 
határán) található, általában idős faegyed, mely már puszta méretével, alakjával 
messziről is észrevehető, így képes formálni a tájképet. A pusztán esztétikai 
szempontok szerinti minősítésen túl, tájképi jelentőségű faegyed lehet, minden 
olyan fa, ami őshonos fafajú, de ennek ellenére már csak ritkaság számban 
található meg időspéldányaival Zsombó közigazgatási területén. Ilyenek 
lehetnek az idős szilfák, hársfák, juharok, de a fehérnyarak, illetve a 
jegenyenyarak is. Egy adott faegyed több kategóriában is szerepelhet 
egyszerre. Az egyes kategóriákba bárki javasolhat felvételre faegyedeket. 

 
(5) Helyi védelem alatt álló faegyed: Olyan, általában idős, egy vagy több fenti 

kategóriába is besorolható faegyed, melynek megőrzését az adott fa 
természetes élettartamának végéig cél biztosítani. Mivel Zsombó fiatal 
település, ami nem bővelkedik famatuzsálemekben, így már a relatív fiatal, akár 
csak 20-25 éves, de hosszú biztonságos élettartammal jellemezhető fafajú 
egyedek is védelem alá kerülhetnek. Melyek így könnyebben vészelhetik át 
azokat a kritikus évtizedeket, amikor már nagy (sokszor konfliktus helyzetet 
teremető) méretű fák lesznek, de még a többség szemében nem feltétlen 
jelennek meg úgy, mint védeni való, pótolhatatlan települési zöldfelületi értékek. 
A helyi védetté nyilvánítás célja annak biztosítása, hogy évtizedek múlva 
Zsombó a jelenleginél nagyobb mennyiségben büszkélkedhessen idős, 
impozáns méretű, a településképet is markánsan formálni tudó faegyedekkel. 
Az egyes kategóriákba bárki javasolhat felvételre faegyedeket.  

 
(6) Fasor: Minden olyan fásítást fasornak tekintünk, ahol legalább 5 db azonos 

fafajú, vagy habitusában megegyező fa, egymáshoz képest közel azonos 
tőtávolsággal egy sorban, vagy több sorban (de soronként minimálisan 5 db, 
maximum 3 sor), lineáris elrendezésben található. 

 
(7) Erdősáv: legalább három sorból álló és minimum 1500 m2 alapterületű egyenes 

vonal mentén elhelyezkedő, 20 méternél keskenyebb facsoportot. 
 

(8) Ligetes telepítés: Olyan fásítás, ami se nem tekinthető erdősávnak, se nem 
tekinthető fasornak. A ligetes telepítéskor a fák szabálytalan eloszlással, de 
csoportosan kerülnek telepítésre. Az egyes csoportok között a fásítás nyílt, 
vagyis fátlan szakaszokkal megszakított. 

   
(9) Hagyásfa: mesterséges erdőfelújításánál, vagy véghasználatnál az eredeti 

erdőből származó és megtartott fa, ami minimum a felújítást követő 
vágásfordulóig megtartandó. Az önkormányzat településképi, illetve tájképi 
okokból előírhatja az erdészeti hatósággal egyeztetve egyes erdőtagokra a 
hagyásfák megtartását. Amennyiben lehetséges, törekedni kell, hogy a 
hagyásfák őshonos fafajú, és jó egészségi állapotú egyedek legyenek. 

 
(10) Nagyméretű lombos fa: Minden olyan nem tű- vagy pikkelylevelű fát, aminek 

kifejlett magassága eléri a legalább 8 métert, nagyméretű lombos fának 
tekintünk, függetlenül a telepítéskori méretétől. Amennyiben a potenciálisan 
nagyméretű lombos fát oly módon alakítják, hogy a 8 méteres magasságot még 
véletlenül se tudja elérni, úgy az nem tekinthető nagyméretű lombos fának, így 
a telek fásítottságába se számítható bele.  
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(11) Településképileg kiemelt környezet: Településképileg kiemelt környezetnek 

tekintjük azokat az útszakaszokat, utcákat, egyéb közterületeket melyek a 
településünk központjában, vagy a mindennapi, illetve az ünnepségekhez 
kapcsolódó jelentősebb gyalogos illetve gépjárműves forgalmat bonyolítják, 
illetve az országos jelentőségű túraútvonalak közvetlen környezetét.  
Településképileg kiemelt környezetnek tekintett helyek felsorolása: 
− Andrássy út teljes hossza 
− Szegedi út a Szatymazi úttól az Andrássy útig 
− Mária tér 
− Béke utca teljes hossza 
− Alkotmány utca teljes hossza 
− Móra Ferenc utca teljes hossza 
− Radnóti Miklós utca az Andrássy úttól a Kossuth Lajos utcáig 
− Szent Mihály utca teljes hossza 
− Az Alföldi Kék-túra útvonala kül- és belterületen egyaránt 
− Móricz Zsigmond utca (Radnóti és a Gárdonyi utcák között) 

 
 

II.FEJEZET 
VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
2. § 

Általános rendelkezések 
 
(1) A település természeti értékei – tulajdonformára való tekintet nélkül – a 

települési közös természeti kincs részei, ezért fenntartásuk, természetes 
állapotuk megőrzése közérdek. 

 
(2) E fejezet rendelkezéseit a település közigazgatási területén, a helyi védelem alá 

helyezéssel, valamint annak megszüntetésével kapcsolatos eljárások során, 
valamint a védett területek kezelése, fenntartása során kell alkalmazni. 

 
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekre, az országos jelentőségű védett 
területekre, valamint az ex lege védett területekre, kivéve, ha azok egyben helyi 
jelentőségű védett természeti területek is. 

 
(4) A védetté nyilvánítás indoka a területen található értékes flóra és fauna 

megőrzése. A területen beazonosított védett növény- és állatfajok listáját a X. 
sz. mellékletben található kezelési terv tartalmazza. 

 
(5) Helyi jelentőségű természeti terület keletkezésével, keletkezésének 

kezdeményezésével, az ideiglenes védetté nyilvánítással, illetve helyi 
természeti védelem feloldásával kapcsolatosan a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 24., 25. és 27. §-ai rendelkezik.  

 
3. § 

Országos jelent őségű természetvédelmi terület 
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(1) Zsombó területén a „T” jelű országos jelentőségű és védett ex-lege természeti 
területhez az alábbi terület tartozik: 
− A 0135/1 hrsz erdőterületnek a csárda területétől délkeletre eső része, 
− A területen bármilyen jellegű, a terület használatával kapcsolatos 

tevékenység csak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának 
hozzájárulásával és az illetékes természetvédelmi hatóság előzetes 
engedélyezése esetén végezhető. 

 
4. § 

Natura 2000 terület 
 
(1) Zsombó közigazgatási területén Natura 2000 terület nem található. 

 
5. § 

Megszakított ökológiai folyosók, természeti terület ek 
 
(1) A nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 16/2013. (VIII.31.) rendeletben 

(a továbbiakban: szabályozási terv) jelölt „Tt”  jelű természeti területeken a 
művelési ág nem változtatható meg, amelyek a következő területrészek: 014/83 
R, vá, g, -078/28 R. c, f, mocsár, 067/40 R, mocsár,- 010/18 R, L, d, g,-010/19 
R, - 016/35 R, L, vá, a, -016/54 R, vá,- 016/55 R, vá, -0168/1 R, -0170 R, a, c,-
055/1 R, c,-058/1R,-063/118 R, -063/149 R,-0118/1 R,-0124/1 R,-0133/1 R, b, -
0140/56 R, vá, b,-0160/103 R, vá. 

 
(2) Az igazgatási terület szabályozási tervén jelölt természeti területeken az 

idevonatkozó törvényben foglaltak az irányadóak. 
 

6. § 
Helyi jelent őségű védett természeti értékek 

 

(1) A helyi védettségű területek és értékek a mellékletben/függelékben találhatóak, 
melyek jellegét megváltoztatni nem lehet, és azokat jelenlegi állapotukban kell 
megőrizni. 

 
7. § 

Egyedi tájértékek 
 
(1) Távlati cél, hogy elkészítésre kerüljön Zsombó teljes közigazgatási területére az 

egyedi tájértékek katasztere. 
 
 

III. FEJEZET 
A ZÖLDFELÜLET VÉDELMÉNEK SZABÁLYAI 

 
8. § 

Általános el őírások 
 

(1) A település területén mindennemű tevékenység a fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) és e 
rendelet rendelkezéseinek betartásával végezhető. 
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Közterületekre, intézménykertekre vonatkozó szabály ok  

 
9. § 

Fakivágás 
 

(1) Közterületen fakivágás csak a jegyző előzetes engedélyével, az Fvr. 
rendeletben előírtaknak megfelelően, az ott közzétett nyomtatványon történhet.  

 
(2) Fakivágási engedély április 15. és július 15. közötti (fészkelési) időszakra nem 

adható ki, kivéve, ha az közvetlen balesetveszély elhárítása miatt szükséges. 
Az ebben az időszakban benyújtott és elbírált fakivágási engedélyek alapján 
legkorábban adott év július 15-e után, legkésőbb pedig a következő év április 
15-e előtt végezhető el. 

 
(3) A fák koronájának sudarát, illetve a teljes lombkorona több mint 30%-át 

eltávolító fametszési, illetve a korona főágait érintő csonkolási munka csak 
előzetes bejelentés és engedélyeztetés alapján végezhető. A fakivágási tilalmi 
időszak ezekre a munkákra is érvényes.  

 
(4) A fakivágási engedély benyújtása nem jelenti automatikusan a fakivágási 

engedély megszerzését is. 
 
(5) Az Fvr. Inváziós fajú fás szárú növények listáján szereplő növényfajok, valamint 

az erdészeti nemesítésű nyarak kivételével minden egyes 80 cm törzskerület 
meghaladó, belterületen található fa kivágásának engedélyezése helyszíni 
szemléhez, és képviselő testületi döntéshez kötött. A képviselőtestület a 
fakivágási engedély elbírálásához szakirányú (dísznövénykertész, növényorvos, 
tájépítész mérnök) végzettséggel rendelkező szakembert is bevonhat. 

 
(6) A fakivágási engedélykérelem nyomtatványán a fa- illetve cserjefaj pontos, és a 

valóságot tükröző meghatározása elsődlegesen a kérelmező feladata és 
felelőssége. 

 
(7) A gyümölcsfák (kivéve a dió) külön engedély nélkül alakíthatóak, illetve 

kivághatóak.  
 
(8) A települési fakataszterben a helyi védelem alatt álló faegyedeken túl 

megkülönböztetünk településképi jelent őségű, utcaképi jelent őségű és 
tájképi jelent őségű faegyedeket . Melyekről külön egy térképes mellékletben 
lehet tájékozódni. 

 
(9) Védett fára fakivágási engedély nem adható ki, kivéve ha a balesetveszély 

elhárítása más módon nem oldható meg. Közvetlen balesetveszély 
elhárításának igénye esetén az alábbi prioritási lista szerint kell eljárni. 
− Faápoló cég vagy szakember szakvéleménye alapján meg kell határozni, 

hogy az adott fa szakszerű beavatkozással több, mint 5 éves távlatban is  
fenntartható-e.  
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− Amennyiben igen, úgy a fennmaradást biztosítani képes faápolási, 
sebkezelés, stabilizáló stb. munkák meghatározása után azonnali 
intézkedés szükséges. 

− Amennyiben a fa fennmaradása szakszerű kezeléssel sem megoldható, 
abban az esetben a balesetveszély elhárítása érdekében a fakivágás 
engedélyezhető.  

 
(10) Településképi jelentőségű fára fakivágási engedély csak közvetlen 

balesetveszély elhárítás esetén adható ki. 
 

10. § 
Kivágott fa pótlása 

 
(1) A kivágott fa pótlásáról az engedélyesnek kell gondoskodnia. 
 
(2) A kivágott fa pótlását legkésőbb az adott év május 1-ig, április 1 utáni fakivágás 

esetén az adott év november 15-éig meg kell oldani.  
 
(3) Lombos fa pótlása csak lombos fával történhet. 
 
(4) A kivágott fa tujával nem pótolható. 
 
(5) A 3 méternél magasabbra nőtt, az utcai zöldsávból kivágott tuja pótlása, 

amennyiben a rendelkezésre álló hely magasságában nem korlátozott, csak 
lombos fával történhet. Magassági korlátozottság esetén a pótlás cserjével, 
illetve a mellékletben megtalálható, légvezeték alá telepítésre kifejezetten 
ajánlott fával is megvalósítható.  

 
(6) Légvezeték alá magasra növő fa nem telepíthető. 
 
(7) Utcaképi és tájképi jelentőségű fa kivágása esetén a pótlás alapesetben csak 

fajazonos csemetével történhet. Amennyiben a rendelkezésre álló tér 
megváltozik (légvezeték kerül kialakításra, vagy éppen megszüntetésre) úgy el 
lehet térni a fajválasztásnál. 

 
(8) Utcaképi és tájképi jelentőségű fa kivágását a jegyző előzetes pótláshoz is 

kötheti. Ez esetben a meglévő fa kivágása csak abban az esetben történhet 
meg, ha már a pótlásra szánt és kiültetett fa bizonyítottan legalább egy teljes 
vegetációs időszakot túlélt, megmaradása biztosra vehető.  

 
(9) Utcaképi és tájképi jelentőségű fa pótlásaként ültetett csemete, méretétől 

függetlenül automatikusan utcaképi illetve tájképi jelentőségű fa kategóriába 
kerül, kivágása pedig évtizedes távlatban sem engedélyezhető. Amennyiben a 
pótlásra szánt csemete fiatal korában derül ki, hogy az még sincs jó helyre 
telepítve, akkor az átültetése (október 15 után, május 1-ig, vagy a 
lombfakadásig bezárólag) engedélyezhető.  

 
(10) A kivágott fát alapesetben a helyszínen kell pótolni.  
 
(11) Ha nincs mód a kivágott fa helyszíni pótlására, akkor:  
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a) a belterületen kivágott fa csak belterületen pótolható. 
b) közhasználatú területről kivágott fa közhasználat elöl elzárt területen nem 

pótolható. 
c) a pótlást elsődlegesen az adott utcán belül kell elvégezni. Ha erre nincs 

mód, a jegyző kijelölhet önkormányzati illetve állami tulajdonú ingatlant a 
pótlás helyszínéül.  

d) a pótlásra szánt fafaj meghatározása csak az új helyszín adottságainak 
figyelembevételével történhet. 

 
(12) A pótlás során annyi előnevelt, kertészeti vagy erdészeti faiskolából származó 

fát kell ültetni, hogy azok törzs körméretének (kerület) az összege elérje a 
kivágott fák törzsátmérő összegének másfélszeresét. A törzsátmérőt a föld 
felszínétől 1,0 m magasságban kell mérni. 
− Amennyiben nincs mód az összes előnevelt fa elhelyezésére, úgy kivágott 

fánként 1 facsemete is elegendő, de ekkor cserjével kell megváltani a 
maradék mennyiséget. Ebben az esetben 3 db cserje 1 db előnevelt pótlásra 
szánt csemetével egyenértékű. 

 
Példa:.  A kivágott fa törzsátmérője 1 m magasságban 50 cm volt (átlagos 20-25 
éves lombos fa), akkor a pótlás 12/14 cm kétszer iskolázott csemetékkel a 
következőképpen alakul:  
(50x1,5)/14= 5,3 vagyis 5 db facsemete.  
VAGY  
1 db facsemete és (5,3-1)x3=12,9 vagyis 13 db cserje.  

 
(13) Érvényes fakivágási engedély hiányában kivágott közterületi fa pótlása, 

amennyiben az nem az Fvr. Inváziós fajú fás szárú növények listáján, vagy a 
mellékletben szereplő, az adott helyre nem telepíthető fafajú egyed volt, a (12) 
bekezdés szerinti pótlási számítás értékének 10x-vel (tízszeresével) pótlandó.  
Engedély nélküli fakivágásnak minősül minden olyan fát érő emberi 
beavatkozás, ami a fa halálához, eredeti habitusának élvezetét drasztikusan 
befolyásoló állapothoz, vagy a fa tartós és visszafordíthatatlan 
egészségkárosodásához vezetnek. A meglévő légvezetékek miatti időszakos 
koronacsonkolásokra e bekezdés nem terjed ki.  
Az engedély nélkül kivágott fa pótlásának számítási alapja, ha volt, akkor a 
legfrissebb fafelmérési jegyzőkönyvben szereplő (3 évnél nem régebbi) 
törzsátmérő adat, ha pedig nem, a tuskón mérhető átmérő 90%-a.  

 
(14) Engedély nélkül kivágott, helyi védelem alatt álló fa pótlása, függetlenül attól, 

hogy a védett fa magán- vagy közterületen helyezkedett el, a (12) bekezdés 
szerinti pótlási számítás értékének 100x-ával (százszorosával) pótlandó. 

 
(15) Magánterületről engedély nélkül kivágott helyi védelem alatt álló fa pótlása 

esetén az egykor védett fának helyet adó telken 1, a kivágott fával azonos fafajú 
csemete pótlási kötelezettség keletkezik, az ezen felül fennmaradó pótlási 
kötelezettséget, pedig Zsombó közterületein kell megoldani, az engedély nélkül 
kivágott fa kivágását követő ősszel (október 15.-után), vagy tavasszal (május 1.-
ig bezárólag), attól függően melyik időszak van hamarabb.  
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(16) Közterületre pótlásként csak minimum 2x iskolázott 12/14 cm törzskörméretű 
kertészeti vagy erdészeti faiskolából származó a Zsombó számára közterületre 
ajánlott fák és cserjék jegyzékében is szereplő fafajú csemete ültethető. 

 
(17) Kompenzáció: 

a) Az Engedélyes a jegyző által az engedélyben meghatározott fát saját 
költségén előre egyeztetett időpontban és helyre leszállítja és átadja, vagy 

  
b) Az Engedélyes kompenzációs díjat fizet, melynek mértéke: A pótlásra 

kötelezett által elvileg elültetendő, de el nem ültetett fa árának 20%-kal 
megnövelt összege. A fákat aktuális piaci áron, Zsombó 100 kilométeres 
körzetében működő faiskolák kiskereskedelmi árlistai alapján (minimum 3 
árlista átlagával), a kivágott, illetve pótlásra kerülő fafajtának megfelelően, 
bruttó értékben kell számolni. A számítás alapját képező fa minőségét a (16) 
bekezdés határozza meg. A számítás alapját képező fa mennyiségét az (12) 
bekezdés határozza meg. A 20%-os felár a szállítási és ültetési költségeket 
foglalja magában. 

 
11. § 

A pótlás sikeressége 
 
(1) A pótlás akkor tekinthető sikeresnek (előzetes és utólagos pótlás esetén 

egyaránt) ha az elültetett csemete 1 teljes vegetációs időszakot túlélt, tehát 
megmaradása biztosítottnak tűnik.  

 
12. § 

Faültetés követelményei 
 
(1) Közterületre (a közösségi növényfelajánlásokból származó növényegyedeket 

nem számítva) csak minimum 2x iskolázott 12/14 cm törzs körméretű kertészeti 
vagy erdészeti faiskolából származó csemete ültethető. 

. 
(2) Közterületre gömb koronájú fa csak 220 cm magas törzsmagassággal ültethető. 
 
(3) Az utcai zöldsávba csak 220 cm törzsmagasságú csemete ültethető, kivéve ha: 

az adott fafaj a mellékletben található, külön megjelölt fafajok valamelyike, 
illetve ha hosszútávon, a fa növekedésével összhangban 220 cm 
törzsmagasságúra alakítható. 

 
(4) Intézménykertbe, parkba 220 cm törzsmagasságúnál alacsonyabb csemete is 

ültethető, illetve 220 cm törzsmagasságnál alacsonyabb magassággal is 
fenntartható. 

 
(5) Kivágott fa pótlása csak fagymentes időszakban október 15. és május 1. között 

történhet. 
 
(6) Május 1. és október 15-e közötti időszakban csak konténeres fás szárú 

növények ültethetőek, azok is csak akkor, ha rendszeres öntözésük megoldott.  
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(7) Légvezetékek környezetében csak olyan fa telepíthető, melynek lombja 
hosszútávon sem ér bele a vezetékbe, vagy a fafaj tulajdonságai lehetővé teszik 
a rendszeres lombkorona alakítás mellett is az esztétikus megjelenést. A 
mellékletben ezek a fafajok külön jelölve vannak.  

 
 

13. § 
Növényültetéssel kapcsolatos általános rendelkezése k 

 
(1) A zöldfelületek fenntartásáról, ápolásáról a terület tulajdonosának kell 

gondoskodni. 
 

(2) Az utcai zöldsáv fenntartásáról, amíg egyéb rendelkezés máshogy nem 
rendelkezik, a csatlakozó ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. 

 
(3) Közterületen álló településképi- és utcaképi jelentőségű fa ápolási munkáját a 

jegyzővel egyeztetve a csatlakozó ingatlan tulajdonosa, és az Önkormányzat is 
elvégezheti (a mellékletben található metszési segédlet alapján). A fenntartási 
munka ilyen esetekben megosztható az önkormányzat és a csatlakozó ingatlan 
tulajdonosa között. 

 
− Az Önkormányzat feladata a fa szakszerű növényápolási munkáinak 

koordinálása, adott esetben a megvalósítása is. 
− A csatlakozó ingatlan tulajdonosának a feladata a fa környezetének 

fenntartása, beleértve a lehulló lombok, kisebb gallyak összegyűjtése is. A 
növényt ért károsító megjelenése esetén pedig kötelessége ezt az 
Önkormányzat felé jeleznie. Az Önkormányzat felé tett jelzés az 
Önkormányzatot nem kötelezi automatikusan intézkedésre.  

− Az Önkormányzat a közterületen álló fához kapcsolódóan keletkező 
zöldhulladékot, amennyiben azt a csatlakozó ingatlan tulajdonosa nem 
kívánja saját maga hasznosítani, térítésmentesen elszállítja.  

 
(4) Védett fa növényápolási munkájához kapcsolódóan, függetlenül attól, hogy 

közterületen vagy magánterületen található, az önkormányzatnak jogában áll, a 
védett fa hosszú távú fennmaradását célzó intézkedéseket megtenni. Vitás 
esetben a felek szakértőt vonhatnak be (dísznövénykertész, növényorvos, 
tájépítészmérnök) a helyzet rendezéséhez. 

 
(5) A védett fa (függetlenül attól, hogy közterületen vagy magánterületen található) 

növényápolási munkáit teljes egészében magára vállalhatja az önkormányzat. 
 

14. § 
Előfásítás 

 
(1) Fátlan, vagy alig fásított közterület és intézménykert fásításakor a mihamarabbi 

árnyékos környezet megteremtésének érdekében előfásítást kell végezni. 
 
(2) Az adott ingatlan fenntartásához kapcsolódó dokumentációba az előfásítás 

tényét, idejét, az alkalmazott fafajok nevét, és mennyiség fel kell vezetni. Ha 
tájépítészeti terv is készült, azt a dokumentációhoz csatolni kell. 
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(3) A meglévő és a jövőbeli előfásítások tervszerű átalakítása hosszú élettartamú 

fafajokra. A sikeres előfásítást követő legkésőbb 5. évben meg kell kezdeni a 
végleges állomány fáinak telepítését.  

 
(4) A végleges állomány fáinak megerősödésével, fokozatosan le kell cserélni az 

előfásításban résztvevő faegyedeket! Ellenkező esetben a végleges állomány 
faegyedei nem fognak tudni a megfelelő mértékben növekedni, illetve korlátozva 
lesznek a kedvező állású lombkorona kialakításában is. 

 
15. § 

A lakossági növényfelajánlások szabályai a közjó sz olgálatában 
 
(1) A zsombói közterületek, parkok, temető és intézménykertek szépítéséhez az 

önkormányzat szívesen veszi a lakossági növény felajánlásokat. A felajánlott 
növények a dísznövények széles skáláját felvonultathatják, a különböző 
évelőktől kezdve, a cserjéken át a fákig.  

 
(2) A felajánlott növények tavaszi, illetve az őszi ültetési időszakban kerülnek a 

végleges helyükre, vagy ha szükséges, továbbiskolázásra.  
 
(3) Mellékletben megtalálható azoknak a növényeknek a listája, amelyeket az 

önkormányzat nem fogad be. 
 
(4) Mellékletben található azoknak a fák, cserjék és évelők a jegyzéke, amit 

különösen jól tudna az önkormányzat hasznosítani. 
 
(5) A felajánlásokról minden esetben szükséges a jegyzővel és/vagy az erre 

megbízott személlyel egyeztetni. 
 
(6) A felajánlott növények eredeti helyükről való kiemeléséről és elszállításáról, ha 

a felajánló nem tud gondoskodni, az önkormányzat gondoskodik.  
 

 
16. § 

Fasorok 
 

(1) Mellékletben a Zsombón fasornak tekintett fásítások.  
 
(2) Közterületre fasorok ültetése tájépítészeti dokumentáció alapján, a jegyző 

hozzájárulása alapján lehetséges. 
 
(3) Újonnan kialakított utca vagy útszakaszok mentén – amennyiben azt közterület 

keresztmetszeti elrendezése lehetővé teszi, azonos fafajból álló, homogén 
fasort kell ültetni az egységes utcaképi megjelenés érdekében. A fasorok 
telepítésére tájépítészeti dokumentációt kell mellékelni az új lakó- vagy 
gazdasági területek kialakításához kapcsolódó útépítési engedélyezési tervhez. 

 
(4) Az egységes fasor hiányainak pótlása csak faj azonos csemetékkel történhet.  
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(5) Az egységes fasor egységét megtörő, a fasor telepítése után a fasorba telepített 
a fasor fáival nem egyező fajú fák a fasorból eltávolíthatóak (átültetés, kivágás), 
azokkal az önkormányzat szabadon rendelkezhet. 

 
(6) Az egyes utcák egységes fasorai vagy az utca teljes hosszára, vagy a 

keresztutcák szerinti tagolás szerint telepíthetőek. 
 
(7) Légvezeték miatt magasságában korlátozott helyre csak meghatározott fafajú 

egyedekből álló fasor telepíthető (melléklet). 
 
(8) Az egyes utcák utcaképét egységesítendő az újonnan telepíthető fák fafaját az 

önkormányzat meghatározhatja, melynek célja hogy hosszútávon fokozatosan 
egységes fasor alakulhasson ki. Ez esetben az adott utca teljes hosszára meg 
kell határozni a fasor/fásítás koncepcióját. Más fafajú csemete ebben az 
esetben nem telepíthető.  

 
(9) Az önkormányzat egyes utcák teljes hosszára, vagy kisebb szakaszára, fásítási 

koncepció alapján megtilthatja az egységes fasor telepítést is, ebben az 
esetben ligetes telepítést írhat elő. 

 
(10) Az egyes utcák jövőbeli fásításainak alkalmazkodnia kell a már kialakult zöldsáv 

fáihoz. Új fasor telepítése esetén a meglévő fák mindaddig nem vághatóak ki a 
fasor egységesítésének céljából, míg a fasor fái (a gömbkoronájú, a bokorfákat, 
és a gyümölcsfákat nem számítva) el nem érték a legalább 5 méteres 
magasságot.  

 
17. § 

Alapkövetelmények az utcafásítások és cserjekiültet ésekkel szemben 
 
(1) Az utcai zöldsávokba telepített fás szárú növények csak az közlekedési 

űrszelvények biztosításával tarthatóak fenn. 
 
(2) Kereszteződések környezetében biztosítani kell a belátási háromszögekben a 

szabad átlátást. Cserjék esetén ez alapesetben 1 métert nem meghaladó 
magasság fenntartását, fák esetében pedig a 3,5 méternél alacsonyabbra 
lehajló és a belátási háromszögbe belógó ágak eltávolítását jelenti.  

 
18. § 

Intézménykertek  
 

(1) Intézménykertekkel szemben alapkövetelmény, hogy a kiszolgált intézmény 
funkciójának megfelelő, azt nem zavaró kert, vagy fásított udvar kerüljön 
kialakításra, illetve fenntartásra.  

 
(2) Óvoda-, bölcsőde-, iskola kertbe a melléklet szerinti növények telepítése nem 

ajánlott. 
 

19. § 
Közparkok, közkertek 
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(1) A szabályozási tervben meghatározottak szerint 
 
(2) A közparkokkal szemben alapkövetelmény, hogy az ott tartózkodás örömét 

szolgáló, árnyékos és napos részekkel egyaránt rendelkező, lehetőség szerint 
változatos fajösszetételű, teljes szintezettségű (gyep, évelő, cserje, fa) 
növényállománnyal rendelkezzenek. 

 
(3) A hosszú távú minőségi fenntarthatóság érdekében csak a helyi igényeknek 

megfelelő (mellékletben) növényekkel legyenek telepítve. Túlzottan igényes, 
csak sok munkával fenntartható egyedek lehetőség szerint ne, vagy csak 
minimális számban kerüljenek telepítésre. 

 
(4) A közpark telepítése, felújítása tájépítészeti dokumentáció alapján történjen. 
 
(5) Amennyiben a közpark, vagy annak egy része játszótér is egyben, úgy annak 

környezetében kerülni kell a (mellékletben) található fajok ültetését. 
 

20. § 
Kiserd ő 

 
(1) A Zsombó közepén található kiserdő (a továbbiakban: „kiserdő”) a 098/76 és 

098/78 hrsz-ú erdőből, valamint a 098/77 hrsz-ú kivett út/nyiladékból áll. 
 
(2) A „kiserdő” olyan speciális közparkja Zsombónak, amely erdő kategóriában 

található.  
 
(3) A „kiserdőben” csak az erdészeti hatóság engedélye alapján, az érvényes 

erdőterv szerint lehet fenntartási és telepítési munkákat végezni, a közvetlen 
balesetveszély elhárítást ide nem értve.  

 
(4) A „kiserdő” (HRSZ 098/76, 098/78) jogállása nem változtatható meg, mindenkori 

állapot szerint parkerdőként kell fenntartani azt. 
 
(5) A kiserdő felújítása csak az erdőtervben is meghatározott MESTAL módszer 

szerint, vagyis mesterséges alátelepítéssel történhet.  
 
(6) A „kiserdő” felújítása, átalakítása, funkcióbővítése csak erdész mérnök és 

tájépítész mérnök közösen kialakított koncepciója alapján történhet.  
 
(7) A mindenkori „kiserdő” területén a felújításhoz kapcsolódó, az erdő szerkezetét 

átalakító munkát végezni csak hagyás fák megtartásával, az erdő karakter 
folyamatos fenntartása mellett lehet. 

 
(8) A szerkezet átalakító munka előtt a kiserdő alsó lombkorona szintjét fel kell 

mérni, és az ott fellelhető, a későbbi parkerdőbe is jól illeszthető, 
különösképpen az őshonos fák csemetéit fel kell kutatni, és meg kell jelölni, a 
felújítási munka közben pedig megtartásukat biztosítani kell. 

 
(9) A kivágott fák tuskóit a helyszínen kell hagyni, gépi földmunkával talaj 

előkészítés csak a hagyás fák gyökérzetének biztosítása mellett, és egy éven 
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belül csak az erdő töredék területén (<50%), egyenként az összterület 10%-át 
meg nem haladó foltokban végezhető.  Az egyes foltok között legalább 10 méter 
széles zöldsávot kell meghagyni.  

 
(10) Az alsó lombkorona szintben nagy arányban megtalálható zöld juharoknak 

(Acer negundo) minden termős példányát, a bálványfák (Ailanthus altissima) 
összes példányát maradéktalanul el kell távolítani, újbóli elterjedésüket pedig 
meg kell akadályozni.  

 
(11) A „kiserdő” szegélyén, a magántelkeket érintő határán is, az erdő stabilitását 

fokozó vegyes, többségében őshonos fajokból álló, helyenként megszakított 
cserjetelepítést kell kialakítani és fenntartani, minimálisan 10 méter széles 
sávban. 

 
(12) A „kiserdőt” teljes szintezettséggel kell fenntartani (gyepszint, cserjeszint, 

többszintű lombkoronaszint) 
 
(13) A „kiserdő” területén (098/76 és 098/78 hrsz) nyitott tűzrakó hely nem jelölhető 

ki.  
 
(14) A HRSZ 098/77 nyiladék területén nyitott tűzrakó hely csak úgy jelölhető ki, 

hogy annak szélétől minden irányban legalább 8 méteres sugarú 
védőtávolságot kell biztosítani. A védőterület fátlan és cserjéktől is mentes, csak 
alacsonyan tartott gyep vagy nyílt homokfelszín található rajta. 

 
(15) A kiserdőben keletkező holtfát teljes egészében nem szabad az erdőből 

eltávolítani, mivel nélkülözhetetlenek a stabil erdei ökoszisztéma, az erdő 
egészsége szempontjából. Az így keletkező holtfa egy részét fektetve, vagy 
halmozva, de semmiképpen sem lábon álló holtfaként kell az erdő területén 
belül megtartani.  

 
21. § 

Útfásítás kül- illetve belterületen 
 

(1) Az 5405-ös számú (Szeged-Kiskunmajsa) országos közút mentén: 
− A belterületi szakaszon cél az egységes fasor kialakítása, az utcafásítási 

követelményeknek megfelelően. 
− A Nagyerdő melletti szakaszon: 

o az erdő felöli oldalon szabályos fasor nem, ligetes telepítésű fásítás 
telepíthető, de csak kizárólag őshonos, a Nagyerdőben is előforduló 
fafajokból. 

o A Szegedi út erdővel szemközti oldalán, a légvezetékek miatt csak 
kistermetű, vagy bokorfákból kialakított fasor vagy ligetes telepítés 
hozható létre. Szabályos, gömbkoronájú fa illetve tuja, ciprus, 
hamisciprus tájidegen voltuk miatt nem telepíthető. 

 
(2) Az 5427-es számú (Zsombó-Bordány összekötő út) országos közút mentén : 

− Az összekötő út mentén az egykor volt, mára nyom nélkül eltűnt szabályos 
fasor helyreállítása célszerű. A fasort Bordánnyal együttműködve az 5408-as 
(Szeged-Kiskunhalas) útig egységes elvek mentén célszerű kivitelezni.  
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(3) A 4525-ös számú (Zsombó-Szatymaz összekötő út) országos közút mentén:  

− A Szatymazi út mentén, a magántelkek és az útpálya közötti kis távolság 
miatt a fásítás közterületen nem oldható meg.  Az egységes fasor 
létrehozása az út szélétől számított 10 méteres sávon belül, az út szélétől 
minimálisan 3,5 méterre, részben magántelkek igénybevételével valósítható 
meg.  

 
(4) Szilárd burkolattal ellátott dűlőutak mentén: 

− Fásítás illetve fasor létrehozni a burkolt dűlőút szélétől minimálisan 3 
méterre lehet.  

− Kétoldali fásítást, fasort csak akkor szabad kialakítani, ha a nagyméretű 
mezőgazdasági gépek (pl.: kombájn) számára is marad elegendő hely, tehát 
a két fasor között minimálisan 10 méter hely rendelkezésre áll majd. 

− Az aszfaltozott dűlőutakat kereszteződéseinél, beleértve a csatlakozó 
burkolatlan dűlőutakat is, a fásítást meg kell szakítani, hogy a nagyméretű 
mezőgazdasági gépek kis ívű kanyarodása is biztosítható legyen.  

 
(5) Szilárd burkolattal nem ellátott dűlőutak mentén: 

− Fásítás illetve fasor létrehozása a burkolt dűlőút tengelyétől minimálisan 5 
méterre lehetséges. 

− Kétoldali fásítást csak akkor szabad kialakítani, ha minimálisan 10 méter, a 
közlekedés számára szabad hely marad.  

− Dűlőutakat kereszteződéseinél, a fásítást meg kell szakítani, hogy a 
nagyméretű mezőgazdasági gépek kis ívű kanyarodása is biztosítható 
legyen.  

 
(6) Kerékpárutak mentén: 

− Nem ajánlott a tüskével vagy tövissel rendelkező szúrós növények telepítése 
a defektveszély elkerülése érdekében, valamint a gyökérzetükkel a 
kerékpárutat rongálni képes fáké sem. A fajlistát a .. melléklet tartalmazza. 

 
(7) Az Alföldi Kék-túra útvonala mentén:  

− Elsődleges cél a turistaút utazási élményét fokozó fásítás létrehozása, 
aminek feladata az út mentén feltáruló kedvező látványok felerősítése, a 
kedvezőtlen látványok eltakarása, vagy tompítása, az utazó számára az 
árnyék biztosítása. 

− A turistaút fásításakor előnyben kell részesíteni az őshonos, illetve a fokozott 
díszítő értékkel is rendelkező fafajokat.   

− Külterületi szakaszon egységes gyümölcsfasor is telepíthető. 
 

(8) Egyéb túraútvonalak mentén: 
− Elsődleges cél a kedvezőtlen látványok eltakarása, a jelenleg kopár 

szakaszokon az árnyék (ha nem is folytonos) és a festékjelnek való hely 
biztosítása.  

 
22. § 

Csomóponti helyek fásítása külterületen 
 
(1) Külterületi postaládák: 
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− Elsődleges cél a hely megkülönböztetését, a távoli felismerhetőségét javító 
jelzőfa, vagy jelzőfásítás biztosítása.  

− A jelzőfával szemben támasztott alapkövetelmények:  
o ne az Fvr. rendeletben meghatározott inváziós faj legyen; 
o nem cél, hogy őshonos fafaj legyen; 
o cél, hogy az adott helyen ki tudjon tűnni, tehát a környező fásításoktól 

markánsan különböző habitusú, vagy azoktól elütő lombszínű legyen.  
 
(2) Feszületek: 

− Elsődleges cél a helyhez méltó környezet megteremtése, a kereszt 
kiemelése és szegélyezése. Ehhez elsősorban virágukkal, lombszínükkel 
vagy termésükkel díszítő cserjék telepítése ajánlott. 

 
(3) Buszmegállók: 

− Elsődleges cél az árnyék biztosítása. 
− Másodlagos célként megjelenhet, hogy az adott fa jelzőfa is legyen egyben.  
− Az egységes fásítást a buszmegálló környékén sem kell szükségszerűen 

megszakítani, illetve az alkalmazott fafajon változtatni. 
− A buszmegállók megvilágítását biztosító napelemes lámpatestektől dél-

délkeletre 20 méteres távolságig a napelem magasságánál nagyobbra növő 
fa nem telepíthető.   

 
23. § 

Természeti területekkel határos fásítások 
 

(1) Az adott természeti területre (pl.: Lápastó, Láperdő) jellemző, őshonos fafajú 
fával történjen.  

 
(2) Ha az adott természeti terület fátlan (pl.:rét vagy nádas), úgy a mellékletben 

található fafajokból álló fásítás létrehozása javasolt. 
 

(3) Természeti területtel határosan (tó, nádas, láp, erdő, rét), szabályos fasor nem, 
csak ligetes telepítés alakítható ki. 

 
(4) Tó, nádas, rét mentén erdősáv is kialakítható. 
 

Magánterületek zöldfelületeire vonatkozó szabályok belterületen  
 

24. § 
Telkek minimális fásítottsága 

 
(1) Törekedve a kedvezőbb településklímára, a belterületi telkek minimális 

fásítottsága a területtel arányosan szabályozásra kerül.  
 
(2) A belterületi telkek minden egyes 500 m2-re után 1 db nagyméretű lombos fa 

ültetési és fenntartási kötelezettség keletkezik. A minimális fásítottság 
számítása a matematika kerekítési szabályai alapján történik.  
− Pl.: 1200m2-es telek: 1200/500 = 2,4 vagyis 2 nagyméret ű lombos fa .  
− 1300m2 telek esetében pedig: 1300/500= 2,6 vagyis 3 nagyméret ű lombos 

fa ültetési és fenntartási kötelezettség keletkezik.  
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(3) A fásítási kényszer alól mentesül az az ingatlan tulajdonos, akinek a telkén: 

a) nincs épület, viszont mezőgazdasági művelést folytat rajta, függetlenül a 
művelés jellegétől.  

b) van épület, de mezőgazdasági művelést is folytat rajta, melynek formája 
nem más, mint gyümölcsös. 

 
(4) A fásítási kényszer alól részben mentesül az az ingatlan tulajdonos, akinek a 

telkén van épület, de mezőgazdasági művelést is folytat rajta, melynek formája 
nem gyümölcsös. Ebben az esetben a minimális fásítottságot a telek minden 
egyes 1000m2-re után ültetett és/vagy fenntartott nagyméretű lombos fa is 
kielégíti.  

  
25. § 

Fakivágás 
 
(1) A fásítási követelmények minimumát, vagy még azt sem teljesítő 

magántelkeken fakivágás csak abban az esetben engedélyezhető (gyümölcsfa 
kivételével), ha az ingatlan a fakivágás után is megfelel a fásítottsági 
követelményeknek, és a fakivágás kiváltó oka nem új épület építése, vagy a 
meglévő bővítése, vagy közvetlen balesetveszély elhárítása.   

 
(2) A fásítási követelmények minimumát, vagy még azt sem teljesítő 

magántelkeken a fakivágás a (1) bekezdésben felsorolt kivételektől eltekintve 
csak akkor engedélyezhető, ha már a pótlásra szánt és kiültetett fa bizonyítottan 
legalább egy teljes vegetációs időszakot túlélt, megmaradása biztosra vehető.  

 
26. § 

Kivágott fa pótlása 
 
(1) A kivágott fa telken belüli pótlása abban az esetben kötelező, ha a fásítási 

követelményeknek a fakivágás után nem tesz eleget az ingatlan. 
 
(2) A pótlási kötelezettséget csak az adott ingatlanon belül lehet teljesíteni.  
 
(3) A kivágott fa pótlását legkésőbb az adott év május 1-ig, április 1. utáni fakivágás 

esetén az adott év november 15-éig meg kell oldani.  
 
(4) Kivágott fa pótlása csak fagymentes időszakban október 15. és május 1. között 

történhet. 
 
(5) A kivágott fa pótlását az ingatlan tulajdonosa saját nevelésű csemetével is 

megoldhatja. Ez esetben a csemetének telepítéskor el kell érni a minimum 1 
méteres magasságot.  

 
(6) A pótlási kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat kompenzáció 

fizetésére kötelezheti az ingatlan tulajdonosát.  
− Ez esetben a kompenzáció alapja az adott ingatlanról hiányzó fa 

mennyisége, és az egyes fa bruttó kiskereskedelmi árának 20%-kal emelt 
összege.  
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− A kompenzációból származó bevételt az önkormányzat csak fa-, illetve 
cserjetelepítésre fordíthatja.  

− A telepítést a fásítottságot nem teljesítő ingatlan utcájában, közterületen kell 
elvégezni. 

 
27. § 

A pótlás sikeressége 
 

(1) A pótlás akkor tekinthető sikeresnek (előzetes és utólagos pótlás esetén 
egyaránt) ha az elültetett csemete 1 teljes vegetációs időszakot túlélt, tehát 
megmaradása biztosítottnak tűnik.  

 
28. § 

Faültetés követelményei 
 

(1) A mellékletben található fák és cserjék bel- és külterületen egyaránt nem 
ültethetőek. 
 

29. § 
Telekhatár vonal 2 méteres sávjában történ ő növénytelepítés általános 

szabályai 
 
(1) A telekhatár vonalától számított 2-2 méteres sáv az épített kerítés, illetve a 

sövény természetes sávjának tekintendő. 
 
(2) Az adott ingatlanon belül térhatároló sövény korlátozások nélkül telepíthető, 

azzal a megkötéssel, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosa a hozzá átlógó 
ágakat, a szomszéd engedélyével levághatja, illetve levágattathatja vele. 

 
(3) A kedvezőbb településkép kialakítása érdekében:  

a) Oszloposan növő tujából új, utcafronti sövény nem alakítható ki.  
b) Leylandi ciprusból, amennyiben azt sövénynek és nem fának ültetik, csak 

kifejlett állapotában 3 métert meghaladó magasságú sövény alakítható ki. 
c) Utcafronton, nyírással 3 méternél alacsonyabban tartott tuja sövényt csak a 

nem oszlopos habitusú tujákból szabad kialakítani. 
 
(4) Kerítésre futtatott futónövénnyel az ingatlan tulajdonosa a telkét az alábbi 

megkötésekkel határolhatja. 
a) Drótkerítés a szomszéd előzetes hozzájárulása nélkül is befuttatható 
b) A futónövény nem akadályozhatja meg a kerítés fenntartását, felújítását, új 

kerítés építését. 
c) Drótkerítéstől különböző kerítéstípusokra futónövény futtatása csak a 

szomszéd (kerítés tulajdonosa) beleegyezésével lehetséges. 
 

(5) Amennyiben nem sövénnyel, hanem a kerítésre futatott futónövénnyel  
szándékozik egy ingatlantulajdonos teret határolni, abban az esetben a 
szomszédos ingatlan tulajdonosa, a sövénynél meghatározott növényalakítási 
lehetőségeit csak úgy gyakorolhatja, hogy a futónövény kerítésen kapaszkodó 
fő ágait nem sértheti  meg, vághatja el (mivel az a növény zöldfelületeinek 
nagyarányú pusztulásához vezetne).  
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(6) Oldalhatáron álló házzal szomszédos ingatlan tulajdonosa a telekhatáron 

elhelyezkedő, szomszéd ingatlanhoz tartozó tűzfalat, futónövénnyel az ingatlan 
tulajdonosának beleegyezésével befuttathatja, amennyiben vállalja a növény 
rendszeres gondozását, hogy az se a tetőre, de az esetlegesen a tűzfalon 
megtalálható szellőztető ablakokra se futhasson rá. 

 
(7) Komlóval (Humulus lupulus) telekhatáron álló kerítést nem szabad befuttatni.  

 
(8) A telekhatárvonaltól számított két méteres sávban (kivéve utcafronti telekhatár) 

történő faültetéshez a szomszéd beleegyezése szükséges. A rendeletet 
megelőzően, akár a szomszéd jóváhagyása nélkül ültetett, ebbe a sávba került 
fa is a következő (8-9) bekezdések szerint tartandó fenn (átlógó ágak, stb.). 

 
(9) Nagyméretű lombos fa telekhatáron átnyúló ágait a szomszéd 

ingatlantulajdonos kérésére a fa tulajdonosa lemetszeni köteles, de csak abban 
a mértékben, ami a szomszédos ingatlan használatát lehetővé teszi, és a fa 
szerkezeti stabilitását sem borítja fel.  

 
(10) A 3,5 méternél magasabban, a telekre mélységében kevesebb, mint 3 métert 

benyúló ágak nem jelentenek jogalapot a szomszédnak arra, hogy a fa 
tulajdonosát további koronaalakítási munkára kötelezze.  

 
(11) Oldalhatáros beépítés esetén, az oldalhatáron álló épület közvetlen közelében, 

a szomszéd telken lévő fák koronáját annak tulajdonosa köteles úgy alakítani, 
hogy az ne károsíthassa a szomszédos épületeket.  

 
(12) A telekhatárokat figyelmen kívül hagyó lehulló lombokból, és termésekből adódó 

pluszmunka nem róható fel az azokat kibocsátó fa tulajdonosának.  
 
(13) A telekhatár 2 méteres sávja mentén végzett vegyszeres kerti munka csak a 

szomszéd előzetes tájékoztatásával és beleegyezésével történhet.  
 

30. § 
Természetvédelmi területtel határos ingatlan közös határának növénytelepítési 

szabályai 
 
(1) Természetvédelmi területtel határos ingatlan természetvédelmi területtel határos 

10 méter széles sávján belül csak őshonos fásszárúak telepíthetőek, ide nem 
értve a gyümölcsfákat.  

 
(2) Természetvédelmi területtel határos ingatlan természetvédelmi területtel határos 

10 méter széles sávján belül telepített örökzöld csak a honos boróka (Juniperus 
communis) lehet, annak is csak az alap, nem kertészeti nemesítésű változata.  

 
31. § 

Településképileg kiemelt környezetben elhelyezked ő ingatlanok, 
közterületekkel látványkapcsolatban lév ő szegélyeinek növénytelepítési 

szabályai 
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(1) Településképileg kiemelt környezetben az önkormányzat kötelezheti az ingatlan 
tulajdonosát a településképi célokat segítő növénytelepítés létrehozására, illetve 
a településképileg kifogásolható állapotok megszüntetésére. 

 
(2) Településképileg kiemelt környezetben lévő ingatlan, közterületekkel 

látványkapcsolatban lévő telekhatárán, illetve a közterületekkel határos elő, 
illetve oldalkertjében az önkormányzat a településképi célokat elősegítendő 
növénytelepítést végezhet, amit az ingatlan tulajdonosa tűrni, a kialakított 
állapotot pedig fenntartani, illetve megőrizni köteles.  

 
Magánterületek zöldfelületeire vonatkozó szabályok külterületen  

 
32. § 

Mezsgyék 
 

(1) Az egyes mezőgazdasági parcellák határán javasolható a mezsgyék 
természetszerű fenntartása, cserjesáv kialakítása, vagy a magától kialakult 
cserjesáv megtartása.  

 
(2) A mezsgyén meghagyott magas fű és cserjék pozitív hatásai: 

− csökkentik a kiporzást, és így a település porterhelését; 
− csökkentik a párolgást; 
− javítják a mikroklímát; 
− elősegítik a harmatképződést; 
− élőhely teremtő hatásúak; 
− tájképileg kedvezőbb képet eredményeznek; 
− fixálják parcellák összeszántásra hajlamos határainak helyét; 
− mérsékelhetik a vadkárt. 

 
(3) A mellékletben, a Zsombón NEM ültethető fák és cserjék jegyzékében 

megtalálható fásszárúak, még a mezsgyében sem telepíthetőek, meglévő 
mezsgyékben pedig fokozatos lecserélésük javasolt. 

 
33. § 

Tanyatelek fásítása 
 

(1) Tanyatelket kötelező fásítani, az udvar minden egyes 1000 m2-re után 3 
nagyméretű lombos fa fásítási kötelezettség keletkezik.  

 
(2) A fásítást nem kötelező, de ajánlott az udvar szegélyén megoldani.  
 
(3) A tanyatelek és az udvar határán homogén, kizárólag pikkelylevelű 

örökzöldekből álló (tuják, ciprusok, hamisciprusok) sövény nem alakítható ki. 
 

34. § 
Gazdasági ingatlan fásítása 

 
(1) Külterületen elhelyezkedő gazdasági célú ingatlan fásításával szemben 

támasztott követelmények: 
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− Az ingatlan telekhatárán homogén, kizárólag pikkelylevelű örökzöldekből álló 
(tuják, ciprusok, hamisciprusok) sövény nem alakítható ki. 

− Az ingatlan fásításának célja az épület tájba illeszkedésének elősegítése, 
éppen ezért cél az épület takarásának elérése. 

− Az ingatlan fásítását, úgy kell megoldani,  
o hogy az ingatlanon már meglévő fászárúak az épület kialakítása és 

bővítése közben se legyenek a szükségesnél nagyobb mértékben 
eltávolítva.  

o az új telepítést javasolt gyors növekedésű fajokkal, az előtelepítésnek 
megfelelő szemlélettel elvégezni. Ajánlott fafajok a mellékletben. 

o Az egész ingatlanra számított fásítási kötelezettséget úgy kell 
teljesíteni, hogy közben az ingatlan határától számított 10 méteres sáv 
nem maradhat fátlan, de nem kötelező a teljes fásítási kötelezettséget 
kizárólag a szegélyen teljesíteni. 
 
 

IV. FEJEZET 
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK SZABÁLYAI 

 
35. § 

Építészeti érték, helyi védelem alatt álló épület, műemlék épület környezetének 
kialakítása 

 
(1) Az épített környezet értékei nem függetleníthetőek a saját szűkebb 

környezetüktől, ezért értelmetlen egy adott ingatlanon belül a környezet (kert) és 
a védendő építészeti érték (általában épület) öncélú megkülönböztetése, éppen 
ezért ezeket csak egy egységként szabad kezelni. Az adott érték védelme csak 
a teljes ingatlan védelmével biztosítható kielégítő módon.  

 
(2) A HÉSZ épített környezet védelme alapján helyi védettség alá helyezett 

építményeknek helyet adó ingatlanok teljes területére a helyi védettség 
kiterjesztésre kerül. 

 
(3) Állami, egyházi, vagy önkormányzati tulajdonban és/vagy kezelésben álló védett 

építményeknek helyet adó ingatlanok telkein kertépítészeti beavatkozás csak 
tájépítészeti terv alapján végezhető, mely tájépítészeti tervnek az egykori, az 
adott épülethez tartozó eredeti kert pontos rekonstrukciója nem kell 
szükségszerűen, hogy célja legyen. 

  
(4) A helyi védelem alatt álló ingatlanra előírt tájépítészeti tervi kötöttségnek a célja 

az adott, építészeti alkotáshoz, a hagyományokhoz, és történetiséghez mérten, 
a környezethez (kerthez) kellő tisztelettel való hozzányúlás, a történeti 
folytonosság és a megfelelő illeszkedés biztosítása, a régről megmaradt 
karakteres kerti elemek megtartása, illetve az új koncepcióba való beépítése, és 
természetesen a kert dendrológiai (fák, cserjék) értékeinek maximális 
tiszteletben tartása.  

 
(5) Magántulajdonban álló helyi védelem alatt álló építményeknek helyet adó 

ingatlanok esetében a tájépítészeti terv készítése ajánlott. 
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(6)  Magántulajdonban álló helyi védelem alatt álló építményeknek helyet adó 
ingatlanok esetében az építményekkel összefüggésben érvényben lévő 
kötöttségeken túl, az Önkormányzat felmérettetheti az adott ingatlan kertjét, 
abból a célból, hogy nevesítve, egyedi helyi védelem alá helyezhesse azokat a 
kerti elemeket melyek az adott védendő ingatlan védendő karakteréhez 
szorosan kapcsolódnak.  

 
(7) Magántulajdonú ingatlan esetében egyedi védelem alá kerülhetnek 

térszerkezeti elemek (pl.: út), a védendő látványkapcsolatok, dendrológiai 
értékek, kerti építmények (pl.: filagória, növényház, pince, ásott kút, kubikgödör) 
egyaránt. 

 
(8) A védelem alatt álló ingatlanra a védett értéket közvetlenül, vagy közvetetetten 

(érzékelhető karakter) veszélyeztető szolgalmi jog (elsősorban a vezetékjog 
lehet ilyen) nem jegyezhető be. 

 
(9) Magántulajdonban álló helyi védelem alatt álló építményeknek helyet adó 

ingatlanok esetében az önkormányzat korlátozhatja a területhasználati 
módokat, amennyiben azok veszélyeztetik a védett értékkel együtt védett helyi 
karaktert (pl.: fóliasátor, gépek, építőanyagok tömeges tárolása, a védendő 
karakterhez nem illő kertépítészeti kialakítások, növényalkalmazások). 

 
(10) A védelemi célok megvalósulását minden esetben úgy kell kivitelezni, hogy az a 

helyi védelem alatt álló ingatlan rendeltetésszerű használatát aránytalan 
mértékben negatívan ne befolyásolhassa.  

 
36. § 

Palotai fatornácos nyaraló-kúria, mint történeti ke rt 
 
(1) A kert egyedileg is védett elemei: felsorolás (itt kb a fák lesznek, amiket még fel 

kell mérni) Látványkapcsolat, homlokzat részleges láthatóságának biztosítása… 
 
(2) Egyéb: évi minimum egy szabad hétvége (3 nap) biztosítása helytörténeti 

bemutató biztosításához, a kert vezetővel való szabad, vagy részlegesen 
szabad bejárásával.  

 
37. § 

Turzó-tanya, mint potenciális tájház,  
eredeti térszerkezet és karakter megtartása 

 
(1) Védendő térszerkezete, az udvar kialakítása. főépület, melléképületek. 

Javaslom hogy kerüljön a ház és a gazdasági épület(ek) mint építmények 
védelem alá. 

 
(2) A kert egyedileg is védett elemei:  

− Az idős nyárfa az udvaron; 
− A ház megközelítését biztosító út helye. 
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(3) Egyéb: évi minimum egy szabad hétvége (3 nap) biztosítása helytörténeti 
bemutató biztosításához, a kert vezetővel való szabad, vagy részlegesen 
szabad bejárásával.  

 
38. § 

Templomkert 
 

(1) A Templomkertre a 35. § (3) és (4) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 

39. § 
Külterületi iskolák kertjei 

 
(1) A külterületi iskolák kertjeire a 35. § (3) és (4) bekezdéseit kell megfelelően 

alkalmazni. 
 
(2) A Petőfi iskola, (Bába dűlő 069/159 hrsz.), a kert egyedileg is védett elemei: 

− A kert idős feketefenyői. 
 

40. § 
Rózsa-Sándor csárda 

 
(1) 0135/6 hrsz., a kert egyedileg is védett elemei: 

− a telek észak-nyugati sávjában található erdős rész (zömmel nyárfák) 
 
 

41. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

 
  Gyuris Zsolt dr. Csúcs Áron 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Zsombón, 2016. x. hó x. napján  
 
 
 
 
 

dr. Csúcs Áron 
 jegyző 
 

 

 


