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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (IX. 7.) önkormányzati rendelete a zöldfelületek fenntartásáról

szóló
25/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a zöldfelületek fenntartásáról
szóló 25/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi
rendeletet alkotja.

1. § A zöldfelületek fenntartásáról szóló 25/2011. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép.

„(6) A rendelet hatálybalépése előtt ültetett sövényeket az ingatlantulajdonos
köteles maximum 80 centiméter magasságig és maximum 60 centiméter
szélességig 2017. december 31-ig visszavágni.  Tuják alkotta sövény
esetében ki kell vágni minden második tuját annak érdekében, hogy azok a
továbbiakban ne alkossanak zárt sövényt, biztosítva legyen a sövény
átláthatósága és átjárhatósága.
Ha az érintett ingatlantulajdonos a felszólítás ellenére a növényzetet nem
metszi meg, vagy nem vágja ki, úgy a Polgármesteri Hivatal a munkálatokat
elvégezteti az ingatlantulajdonos költségére.
A növényzet (cserjék, sövények) magassága a csomóponti rálátási
háromszögekben a rálátást nem akadályozhatja (minimális távolság a ház
vagy kerítés sarkától a belátandó úton 5 méter). A rálátási háromszögekben a
meglévő növényzet magasságát az útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak
megfelelően biztosítani kell. Amennyiben a növényzet magassága az
előírásoknak nem felel meg, úgy az érintett ingatlantulajdonos a növényzet
metszésére vagy kivágására kötelezhető. Ha az érintett ingatlantulajdonos a
felszólítás ellenére a növényzetet nem metszi meg vagy nem vágja ki, úgy a
Polgármesteri Hivatal a munkálatokat elvégezteti az ingatlantulajdonos
költségére.”

2. § (1) Ez a rendelet 2018. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2018. szeptember. 6.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
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önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2018. szeptember 7. napján.

Pilisvörösvár, 2018. szeptember 7.

        dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


