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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló
7/2012.(IV.23.)rendelettel módosított
18/2003. (XII.01.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996.
évi LII. tv. 24.§.-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg.
I. FEJEZET
1. §.
A képviselő-testület a Hosszúhetény község közigazgatási területén lévő 0114. hrsz.-ú közút
1+ 700 – 3 + 700 km. sz. közötti Cseresznye-fasort védetté nyilvánítja.
2. §.
A védetté nyilvánítás célja
A védetté nyilvánítás célja a fasor károsodásának megelőzése, elhárítása, a hiányzó
egyedeinek pótlása, a jelen és jövő nemzedéke számára történő megőrzése és tervszerű
fenntartása.
3.§.
A védelem alá helyezett fasort „Védett fasor” feliratú táblával kell ellátni.
4.§.
A védett természeti emlékek (fasor) egészségi állapotának megőrzése során elvégzendő
munkálatok:
a) Az időszakonként fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem
biztosítása (permetezés).
b) A száraz ágrészek időbeni eltávolítása, faseb kezelése.
c) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő
ültetési időszakban kell elvégezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor
fafajának megfelelő fa lehet.
A védett fasorba a fasor fajtájától eltérő fajú egyedet nem lehet ültetni.
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II. FEJEZET
Természetvédelmi hatósági jogkörök
5.§.
(1)
(2)
(3)

A védelem alatt álló természeti értékekkel kapcsolatban első fokú természetvédelmi
hatósági jogkört az 1996. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján a jegyző gyakorolja.
A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a védett fasorban lévő fák természetes
állapotának megváltoztatásához, kivágásához.
A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a fasort károsító vagy súlyosan
veszélyeztető tevékenységet.
A határozat – közvetlen vagy súlyos veszélyeztetés esetén – a jogorvoslatra tekintet
nélkül azonnal végrehajthatónak nyilvánítható.
6.§.

(1)

(2)

(3)

A védelem alá vont fasor megóvásáról, fenntartásáról, pótlásáról a Hosszúhetény
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik.
E feladat ellátásával a nem önkormányzat tulajdonában álló terület mindenkori
tulajdonosát, vagyonkezelőjét vagy használóját is megbízhatja.
A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles kártérítés nélkül tűrni
a
természetvédelmi hatóságnak a védett terület
tudományos megismerése vagy
bemutatása érdekében végzett tevékenységét, annak megközelítését, állapotának
ellenőrzését, valamint eligazító táblák elhelyezését.
Az ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) köteles tűrni a védetté nyilvánítás
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.
III. FEJEZET
Szabálysértési rendelkezések
7.§.1

1

Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(IV.23.) önk. rend. 6.§. Hatályos: 2012.IV.23-tól.
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IV. Fejezet
Záró rendelkezések
8.§.
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Hosszúhetény, 2003. november 17.
Faragóné Cseke Blanka sk.
polgármester

Orbán László sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 2003. december 1-jén kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 2003. december 1.
Orbán László sk.
jegyző

