Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének

10/1999./XII.29./rendelete
a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről
/ egységes szerkezetben /

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete fontosnak tartja, hogy a község területén
lévő-helyi jelentőségű-természeti értékeket megőrizze, ezért a természet védelméről
szóló1996.évi LIII..Tv., valamint az 1994.évi XX.Tv.85.§-ának előírásaival összhangban-az
Ötv.16.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§.
Rendelet célja
a./A természetvédelem hagyományait követve a község területén egyes természeti értékeknek
különös oltalmat nyújtson.
b./A védetté nyilvánítással a természeti értékek fennmaradását biztosítsa a jelenlegi vagy jobb
ökológiai állapotban.
c./A természetvédelem érdekei a településfejlesztés során fokozottan érvényesüljenek.

d./Oktatás, ismeretterjesztés, tájékoztatás útján ismertté váljanak a természeti értékek
2.§.
/1/Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a jelen rendelet 1. sz. mellékletében
felsorolt természeti értékeket – mint helyi jelentőségű természeti területeket – védetté
nyilvánítja. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a természetvédelmi érték /terület/ megnevezését
jellegét, kiterjedését, a földrészletek helyrajzi számát.
3.§.
/1/A természeti értékek megóvását, őrzését, fenntartását, bemutatását, esetleges helyreállítását
/összefoglalóan természetvédelmi kezelését / az önkormányzat képviselőtestülete látja el.
/2/ A természetvédelmi kezelés anyagi feltételeiről az önkormányzat költségvetése révén
gondoskodik.
4.§.
Alapvető védelmi előírások
a./A védett természeti értékek kezelését, fejlesztését, kutatását a környező területekkel együtt,
azokkal összhangban kell végezni.
b./A védett természeti területen nem szabad olyan létesítményt elhelyezni, üzemeltetni, mely
a terület jellegét, növény és állatvilágát, rendeltetésének betöltését sérti vagy veszélyezteti.
A területen bányakutatás, bányaművelés tilos.
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c./A védett természeti területeken gazdálkodási vagy bármely más tevékenység csak a
természet és környezetvédelem érdekeinek sérelme nélkül leehet végezni.
5.§.
A védett természeti területek határait határjelekkel meg kell jelölni, útmutató, tájékoztató,
figyelmeztető táblákat kell kihelyezni.
6.§.
A természetvédelmi területeken lévő földrészletek védetté nyilvánítását a Földhivatalnál
az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
7.§.
A természetvédelmi terület védettségét az önkormányzat képviselőtestülete megszünteti,
ha annak oka már nem áll fenn.
8.§.
A természetvédelmi szabálysértés elkövetője az egyes szabálysértésekről szóló
17/1968./IV.4./ Korm.r. 111.§-ában meghatározottak szerint 30.000,-Ft pénzbírsággal
sújtható.
9.§.
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a természetvédelméről szóló
1996. évi LIII. Tv. Rendelkezései az irányadóak.
10.§.
* E rendelet 2000. január 1-el lép hatályba, rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell. Kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik, hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel.
11.§.
**E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK. Irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
Hegyesd, 1999. december 15.
S t a r k Sándor
polgármester

sk.

Kihirdetve: 1999.dec.29.Takács Lászlóné körjegyző
*Módosította az 5/2000./V.15./ önkormányzati rendelet
**Módosította a 7/2009.(VII.1.) önkormányzati rendelet

T a k á cs Lászlóné sk.
körjegyző

1. számú melléklet

Helyi védelem alá helyezett ingatlanokról

070/8.

hrsz.

9107 m2

szántó, anyaggödör

070/11.

hrsz.

1 ha 3921 m2

szántó, anyaggödör

0154/b.

hrsz.

10 ha 2145 m2

gyep

