
Tájékoztató! 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a fás szárú növény tulajdonosának 

törvénnyel rendelt feladata a növényzet ápolása, gondozása, valamint a 

szomszédos telekingatlanra, valamint a közterületre kinyúló ágak-bokrok 

levágása, nyesése. Jogszabályi előírások alapján az ingatlan területén 

található fás szárú növényeknek az ingatlanról a közterületre kihajló ágai 

tekintetében az út – és a járda űrszelvény közlekedésbiztonsági gallyazása 

az ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének kötelessége. 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységekről szóló 1/1986 (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-a 

alapján: 

„Ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni 

1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 

terjedő teljes terület) 

2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 

3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 

megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 

hulladékok eltávolításáról.” 

 
 

Ezúton kérek mindenkit, hogy figyeljen oda a saját ingatlanainak és a 

település közterületeinek tisztaságára, rendezettségére.  

 

Legyen közös az a cél, hogy egy élhetőbb tisztább, rendezettebb 

településképet érjünk el együtt. 

 
Együttműködésüket megköszönve, 
 
 

Vince János 
polgármester 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum VINCE JÁNOS ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.09.28. 09.57.20


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: koloid@freemail.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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