
Egységes szerkezet! 

Lezárva: 2012. 06. 07. 

Nagycenk Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

23/2007. (XI. 25.) számú rendelete 

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről 
 

Nagycenk Község Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a város területén lévő 

természeti értékek és természeti területek a jelen és a jövő nemzedék számára való megőrzé-

sét, ezért a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 16.§ (1) be-

kezdésében, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24.§ (1) bekezdés b./ 

pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A védelem célja  

 

1. § 

 

A védelem célja: 

(1) Nagycenk község közigazgatási területén lévő természeti értékek (növény- állatfajok, 

társulások), természeti területek, tájak, valamint ezek természeti rendszereinek, bioló-

giai sokféleségének védelme, a fenntartható használat elősegítése; 

(2) a község és a táj harmonikus összhangjának megtartása, fejlesztése; 

(3) a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; 

(4) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése. 

(5) előmozdítsa a társadalom bevonását a természeti területek és értékek hatékony megőr-

zésébe és széleskörű szemléletformálásába. 

 

A helyi védelem tárgya  

 

2. § 

 

(1) A helyi jelentőségű természeti értékek és területek körébe tartoznak Nagycenk község 

közigazgatási területén lévő - az országos védelem alatt nem álló, de ritkaságuk, különleges-

ségük, esztétikai vagy helytörténeti jelentőségük miatt megőrzésre érdemes: 

a) természetes, természetközeli, vagy tájképi szempontból jellegzetes tájrészletek; 

b) álló és folyóvizek, azok partjain lévő növényzet, árterület; 

c) vadon élő növény- és állatfajok, azok életközösségei; termő- tartózkodó- és élőhelyei; 

d) növénytelepítések, így különösen parkok, arborétumok, történelmi botanikus kertek, nö-

vények, növénycsoportok, fasorok, egyedi fák; 

 e) ritka, vagy kihalással fenyegetett régi hazai háziállatok, természeti növényfajok, fajták, 

változatok és azok gyűjteményei 

f) természethez kötődő kultúrtörténeti emlékek, amelyeket a város közgyűlése helyi jelentő-

ségű természeti értékké nyilvánít. 

(2) A helyi jelentőségű természeti értékek védelme területi vagy egyedi lehet. 

a) a területi védelem tárgya a természetes, vagy épített környezet összefüggő értéke, terüle-

te; 

b) az egyedi védelem tárgya lehet egy-egy értékes növényegyed, növényegyedek csoportja; 

(3) A helyi jelentőségű természeti értékek védelme egyszerű vagy fokozott lehet. 

(4) Fokozott védelemben kell részesíteni azt a természeti értéket, területet, amely előfordu-

lási számát, életkorát, vagy eszmei értékét tekintve különös védelmet igényel. 
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A természeti értékek és területek védetté nyilvánítása, a védettség megszüntetése 

 

3. § 

 

(1) A természeti értékek és területek helyi védelme védetté nyilvánítással jön létre. 

(2) A védetté nyilvánításra, illetve a védelem megszüntetésére magánszemély, jogi személy, 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet javaslatot tehet, illetve hivatalból indul-

hat. A védetté nyilvánítás előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata. 

(3) A védetté nyilvánításhoz természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni. A természet-

védelmi kezelési terv előkészítése során be kell szerezni esetenként erre felkért szakértő vé-

leményét. A védendő értékek, területek tulajdonosa köteles esetlegesen az ingatlan területére 

történő bejutást és a vizsgálat elvégzését biztosítani. 

(4) A védelem alá helyezett helyi jelentőségű természeti értékek és területek listáját, vala-

mint a kezelésükre készített Természetvédelmi Kezelési Tervet megalapozó dokumentációt és 

részletes kezelési tervet jelen rendelet melléklete tartalmazza. 

(5) A védetté nyilvánítást megelőzően be kell szerezni az illetékes természetvédelmi igaz-

gatóság nyilatkozatát arról, hogy kívánja-e a természeti érték, a terület országos jelentőségű 

védetté nyilvánítását. 

(6) A védettségi eljárás lefolytatásáról, az eljárás megindításáról az érték, terület tulajdono-

sát (használóját) értesíteni kell. 

(7) A védettségi eljárás során az érdekeltek álláspontjainak megismerése érdekében egyez-

tető tárgyalást kell tartani az érdekelt hatóságok és mindazok bevonásával, akiket a védetté 

nyilvánítás érint. 

(8) A védetté nyilvánítás tényét a Polgármesteri Hivatalnak az ingatlan-nyilvántartásba be 

kell jegyeztetni, illetve a védettség feloldását követően - a védelem indoka megszűnt, vagy 

nem szolgálja az 1. § (1) bekezdése szerinti célokat - a védettség tényét töröltetni kell.  

 

A helyi jelentőségű természeti értékek, területek nyilvántartása 

 

4. § 

 

(1) A helyi jelentőségű védelem tárgyában születet rendeletet meg kell küldeni: 

a) a természeti érték vagy terület (ingatlan) tulajdonosának; 

b) az építésügyi hatóságnak 

c) az illetékes Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek 

d) a Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnak nyilvántartás céljából. 

(2) Az érintett védelem alatt álló természeti értéket, területet táblával kell megjelölni, 

amellyel fel kell hívni a figyelmet a védettség tényére, valamint az ebből fakadó főbb korláto-

zó rendelkezésekre.  

(3) A védett természeti értékekről, területekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, 

melynek tartalma az 1. sz. mellékletben foglalt adatokon túl: 

a) a védett természeti érték, terület fényképét 

b) a védett természeti érték, terület térképét 

c) a védelemre javaslatot tevő nevét 

d) a védett érték, terület kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat 

e) a védelmet megállapító rendelet időpontját, számát. 
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A védett természeti értékek, területek állapotának fenntartása, felülvizsgálata 

 

5. § 

 

(1) A helyi jelentőségű természeti értékek, területek fennmaradásának feltétele, annak meg-

őrzése, állapotának fenntartása, gondozása, és a rendeltetésnek megfelelő használat biztosítá-

sa, ami a tulajdonos, kezelő, használó feladata. 

(2) A természeti értékekre, területekre vonatkozóan a tulajdonosnak, kezelőnek, használó-

nak a vonatkozó természetvédelmi kezelési tervében foglaltakat kell végrehajtani. 

(3) Azon természeti területek és értékek melyek vonatkozásában természetvédelmi kezelési 

terv nem készült, illetve a természetvédelmi kezelési tervben nem szabályozott kérdésekben a 

természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény, illetve vonatkozó egyéb országos hatályú 

jogszabályok és jelen rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(4) A helyi védelem alá helyezendő területre, értékre vonatkozó Természetvédelmi Kezelési 

Terv elkészítésére, helyi védelemben részesült természeti érték, terület fenntartására a tulaj-

donos támogatására a költségvetésben elkülönített Önkormányzati Környezetvédelmi Alapon 

belül természetvédelmi célokat szolgáló rész hozható létre. 

(5) A kötelezettségek megtartásának, a helyileg védett természeti területek, értékek állapo-

tának figyelemmel kísérése, illetve 10 évenkénti felülvizsgálat feladatának megvalósítása a 

jegyző feladata.  

(6) A helyi védett természeti terület esetében a jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy 

megtilthatja a védett természeti értéket, területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevé-

kenységet. A határozat - a védett természeti érték, terület közvetlen, súlyos sérelme, illetve 

életveszély esetében - jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajtható.  

 

A védett természeti értékekre, területekre vonatkozó szabályok 

 

6. § 

 

Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti értékek ál-

lapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoz-

tatja vagy veszélyezteti. 

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi területeken: 

a. védett fa, facsoport, erdő kivágása, csonkolása beültetése; 

b. egyedi védelem alatt álló fa, fasor kivágása, csonkolása 

c. kutatás; 

d. gyep feltörése, és felújítása; 

e. nád és más növényzet égetése; 

f. az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, fa-

csoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása, telepítése; 

g. termőföld művelési ág megváltoztatása,  

h. termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása 

csak a jegyző hozzájárulásával történhet. 

(2) Egyedi védelem alatt álló fa, fasor kivágásához, csonkolásához csak a fák biológiai 

pusztulása esetén, illetve a környezetre másként elháríthatatlan károsodással járó ve-

szély esetén adható engedély. 

(3) Védett természeti érték, terület jelentős mértékű megváltoztatásához a közgyűlés hoz-

zájárulása szükséges. A Városgazdálkodási Bizottság megállapítja a védett természeti 

érték rendeltetésének jelentős mértékű megváltoztatása tényét, és a kérelmet a közgyű-

lés elé terjeszti. 
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(4) A védett természeti érték, terület károsodása esetén a tulajdonos, kezelő, használó kö-

teles a lehetséges és szükséges mértékben gondoskodni a helyreállításról, pótlásról. 

 

Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

(1)  
(2) E rendelet kihirdetését követő 90. napon lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban 

lévő el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

 

Ivánkovics Ottó sk. 

polgármester 

Vezér Beáta sk  

jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék 

Ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2007. november 19—ülésén fogadta el. 

A kihirdetés napja: 2007. november 25.  

 

 

 

 Vezér Beáta 

 jegyző 

 

 

Módosító rendeletek: 

 

7/2009. (VII. 1.) rendelet. Hatályos: 2009. 07. 01-jétől. (Melléklet) 

17/2011. (XII. 23.) rendelet. Hatályos: 2011. 12. 27-től (Melléklet) 

15/2012. (VI. 6.) rendelet. Hatályos: 2012. 06. 06-tól 
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A 23/2007. (XI. 25.) rendelet Melléklete 

 

Helyi védelem alatt álló természeti területek és értékek 

 

Helyi védelem alatt álló természeti terület 

 
Megnevezés Törzsszám Helyrajzi számok 

 

1 Eperfa sorok 07/21/TT/75 030, 034, 045/1, 045/2, 051 

 

2 Ikva-völgy 7/109/TT/07  

    Ikva patak medre  083 0130 0141 551 0188/1 0188/2 
  

 
    Ikva patak parti 

    sávja (déli oldal) 

082/18 082/17 082/16 082/15 082/24 082/23 

082/22 082/21 082/20 082/19 082/13 082/12 

082/11 082/10 082/9 082/8 082/7 082/6 

082/4 082/3 082/2 082/1 0131/4 0131/5 

0136/6 0131/7 0131/8 0131/9 0131/10 0131/11 

0131/12 0131/13 0137/3 0140/12 0140/11 0140/10 

0140/9 0140/8 0140/7 0140/6 0140/5 0140/4 

0140/3 550/6 548/1 548/2 548/3 0190/1 

0190/2 0190/3 0190/4 0190/5 0190/6 0190/7 
  

 
    Ikva patak parti  

    sávja (északi) 

087/27 087/26 087/4 087/23 087/22 087/20 

087/11 087/10 087/9 087/8 087/7 087/19 

087/17 087/16 087/15 087/14 0119/5 0119/6 

0119/7 0119/8 0119/9 0119/10 0119/11 0119/12 

0119/13 0119/14 0119/15 0119/16 0119/17 0142/5 

0142/6 0142/7 0142/8 0142/9 0142/10 0142/11 

0142/12 0144/2 0114/3 0144/4 0144/5 0144/6 

0144/7 0144/8 0144/9 663 663/1 662 

558 559 0186/2 0186/3 0186/4 0174/4 
 

3 Kisállé 7/110/TT/07 0222 

4 
Gyurgyalag 

fészkelő helyek 
7/108/TT/07 0249/7 

5 
Széchenyi kas-

télypark 
7/109/TT/07 658/1 

 

Helyi védelem alatt álló természeti érték 
 

Megnevezés Törzsszám Helyrajzi szám 
 

1 Védett fák: 

7/112/TE/07 

 

- Temető előtti tiszafák 452/2 

- Platánfasor 0221/2 

- Fertőbozi úti platánfasor  664/234 
 

2 Gyurgyalag fészkelő helyek 7/108/TT/07 0249/7 

 

Rövidítések: 

TE:  Természeti érték    (A természeti érték védett) 

TT:  Természeti terület  (Terület is védett) 


