Pálosvörösmart Község Önkormányzat Képviselő testületének
9/2010 (XI. 29) számú rendelete
Pálosvörösmart Község helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védetté
nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól
A rendelet hatálya
1. §
(1) A jelen rendelet hatálya Pálosvörösmart Község közigazgatási területére terjed ki.
(2 ) A jelen rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a természetvédelmet szabályozó, országos
hatályú jogszabályokon túlmenően az országos védelem alatt nem álló, de helyi rendelettel
védettség alá helyezett, továbbá a jelen rendelet alapján védelemben megerősített természeti
területekre, emlékekre és védőterületeikre.
A védetté nyilvánítás célja
2.§
(1) A védetté nyilvánítás célja a kiemelt oltalmat igénylő földtani, víztani, növénytani, állattani,
tájképi szempontból, vagy más közérdekből védelemre érdemes helyi jelentőségű területek és
emlékek körének megállapítása és azok védetté nyilvánítása, továbbá jogi eszközök biztosítása a
védett természetvédelmi területek és emlékek megőrzéséhez és fenntartható fejlődéséhez, valamint
(2) Elősegítse a helyi védettségű természeti területek és emlékek kutatását, tájképi és kultúrtörténeti
megőrzését, oktatási és ismeretterjesztési célú hasznosítását, valamint a lakosság bevonását a helyi
jelentőségű természeti értékek megőrzésébe.
A védettség tárgya
3.§
(1) A helyi védelem tárgyát képezik országos védelem alatt nem álló, de helyi védelmet igénylő
természetvédelmi területek, és természeti értékek, amelyet az Önkormányzat védetté nyilvánított, és
a jelen rendelet Mellékletében felsorolásra került.
(2) Természetvédelmi terület (védett természeti terület): a jellegzetes és különleges természeti
értékekben gazdag, kisebb összefüggő terület, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több
természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének védelme.
(3) Természeti emlék: valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és
annak védelmét szolgáló terület.
(4) Védőövezet:a védett emlékek közvetlen közelében található azon terület vagy területek, amelyen
bekövetkező változások alapvetően és közvetlenül befolyásolják a védett érték állapotát.
(5) Fenntartható használat (hasznosítás): a természeti értékek olyan módon és ütemben történő
használata, amely nem haladja meg megújuló képességüket, nem vezet a természeti értékek és a
biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel fenntartva a jelen és jöv ő generációk életlehet őségeit;

Védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetése
4. §
(1) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről a Képviselőtestület dönt. A jelen
rendelet tárgyát képező 1. számú melléklet tételesen felsorolja az egyes helyi védelem alatt álló
természetvédelmi területeket, emlékeket, azok elhelyezkedését, valamint a védetté nyilvánítás rövid
indokát.
(2) A védelem alá helyezést vagy a védelem megszüntetését bárki kezdeményezheti, illetve az
eljárás hivatalból indulhat.
(3) A javaslatokat a jegyzőnek kell benyújtani, az alábbi tartalommal:
-

a helyi jelentőségű természeti terület, emlék megnevezése, leírása,

-

pontos helyszínének megjelölése,

-

fényképfelvétel vagy helyszínrajz,

-

a kezdeményezés indokolása.

(4) A helyi védettség alá helyezés illetve annak megszöntetése iránti eljárás megindításáról az
érdekelteket értesíteni kell. Érdekeltnek kell tekinteni:
-

az eljárás kezdeményezőjét,
a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosát, illetve annak képviselőjét, kezelőjét,
használóját, a tulajdonosi jogok gyakorlóját

(5) A védetté nyilvánítás feltétele annak vizsgálata, hogy a jelen rendeletben, továbbá az országos
jelentőségű jogszabályokban előírt feltételeknek az adott terület vagy emlék megfeleljen, továbbá a
védelmet az Önkormányzat biztosítani tudja.
(6) Meg kell szüntetni a védelmet, ha annak indoka, vagy a jelen rendelet 2. §-a szerinti cél a
vonatkozó területtel vagy emlékkel kapcsolatban nem áll fenn. A védelem megszüntetésére
vonatkozó eljárást ugyanazon szabályokkal kell lefolytatni, mint a védetté nyilvánítást.
Nyilvántartás, jelölés
5.§
(1) A védelem alatt álló területekről és emlékekről a jegyzőnek nyilvántartást kell vezetni, továbbá
gondoskodnia kell a nyilvántartás folyamatos karbantartásáról.
(2) A nyilvántartásba bárki betekinthet.
(3) A védetté nyilvánított természeti területeket és emlékeket táblákkal kell jelölni. A táblán fel kell
tüntetni:
- a védett természeti terület vagy emlék megnevezését
- a védettség tényét („természetvédelmi terület, természeti emlék)
- a védelem alá helyezés idejét.
(4) A védelmet jelölő táblákat a védett természeti terület, emlék határainál kell elhelyezni.
(5) A védelmet jelölő táblák elkészíttetéséről, kihelyezéséről az Önkormányzatnak, karbantartásáról
a kezelőnek kell gondoskodnia.

A védett természeti érték megőrzése érdekében végzendő munkálatok, védőövezet
6.§
(1) A védett természeti emlékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatok:
a) A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása (permetezés).
b) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, fasebkezelés.
c) A megfelelő növőtér – és a lombkoronának megfelelő földterület – állandó gyommentességének
biztosítása.
(2) A védett természeti emlék termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet a törzs és a
lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 20 méterrel megnövelve. A
védőövezet a védett cserjére is vonatkozik. A forrás védőövezete 100 méter.
(3) A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. A védőövezeten belül tilos építményt,
épületet elhelyezni.
(4) A védett faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő ültetési időszakban el
kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor fafajának megfelelő, túlkoros méretű
fa lehet. Védett fa védőövezetébe a fa fajától eltérő fajú faegyedet ültetni nem lehet.
(5) A védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatok
elvégzése a jelen rendelet szerintiek kötelessége.
A védelem alá vont területek megóvása, rendelkezési jog gyakorlása
7. §
(1). Minden természetes és jogi személy kötelessége a helyi természeti területek, értékek védelme.
Ennek érdekében kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a
károk enyhítésében, azok következményeinek megszüntetésében, a károk helyreállításában.
(2) A jelen rendelet tárgyát képező, helyi jelentőségű természeti területek és emlékek megóvásáról,
fenntartásáról, helyreállításáról fő szabályként az önkormányzat gondoskodik. E feladat ellátásával
az önkormányzat tulajdonában álló területeken a terület mindenkori kezelőjét, tényleges
használóját, egyéb területeken a tulajdonost, tényleges használót is megbízhatja.
(3) Gondoskodni kell a védett természeti terület, érték fennmaradásához szükséges természeti
feltételek, többek között a vízháztartás, talajviszonyok megőrzéséről.
(4) A tulajdonos köteles kártérítés nélkül tűrni a természetvédelmi hatóságnak a védett természeti
terület vagy emlék kulturális, tudományos bemutatása, megismertetése érdekében végzett
tevékenységét, amennyiben ez a tevékenység az ingatlan tulajdonosát a mindennapi életvitelében
nem zavarhatja.
(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni a védetté nyilvánítás ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzését.
Természetvédelmi hatóság, korlátozások,
8.§
(1) A védelem alá vont természeti területekkel, értékekkel kapcsolatos első fokú természetvédelmi
hatósági jogkört az 1996. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján a jegyző gyakorolja.
(2) A helyileg védett természeti terület és érték jelentős mértékű megváltoztatásának

engedélyezéséhez a Képviselő-testület engedélye is szükséges, kivéve az azonnali balesetveszély
elhárítása érdekében történő fakivágást.
(3) Védett növények, fák kivágásához akkor adható ki engedély, ha azok biológiailag elpusztultnak
tekinthetők, vagy állapotuk a környezetre károsodással járó veszélyt jelentenek.
(4) A természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti
terület, érték és annak termőhelyét súlyosan károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységet.
(5) Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti területek és
értékek állapotát közvetlen vagy közvetett módon természetvédelmi célokkal ellentétesen
megváltoztatja, vagy veszélyezteti.
Szabálysértés, szabálysértési bírság
9. §
(1) Aki a helyi jelentőségű védett természeti területet vagy emléket részben vagy egészben
megrongál, rendeltetéstől eltérően használ, engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül
végez, vagy más módon megsérti a vonatkozó előírásokat, szabálysértést követ el.
(2) A szabálysértővel szemben az első fokú természetvédelmi jogkörében eljáró jegyző 30.000.- Ftig terjedő pénzbírságot szabhat ki.
(3) A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a
helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(4) A környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján kiszabott természetvédelmi bírság
az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételi forrása.
Vegyes rendelkezések
10. §
(1) A jelen rendelet kihirdetése napján, 2010. november 29-én lép hatályba.
(2) A jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Pálosvörösmart Község Önkormányzat
Képviselő testületének 5/2009. (III.19.) rendelete, valamint az ezt módosító 7/2010 (X. 13.) számú
rendelete az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról
(3) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről, valamint az egyes nyilvántartásba
vételi kötelezettségek teljesítéséről a jegyző gondoskodik.
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