
Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 

13/2006. (V. 22.) rendelete 

egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról 

 

a módosításáról szóló 7/2012. (III. 20.), valamint 13/2016. (IX.28.) önkormányzati  rendeletekkel 

egységes szerkezetben 

 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1. §  A Képviselő- testület az 1. számú mellékletben felsorolt fát, illetve annak termőhelyét (természeti 

emlék) védetté nyilvánítja. 

 

A védetté nyilvánítás célja 

 

2. §A védetté nyilvánítás célja a természeti emlék károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig 

bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve a jelen és jövő nemzedék számára történő 

megőrzése és tervszerű fenntartása. 

 

3. §  A védelem alá vont természeti emléket „Védett fa” feliratú táblával kell ellátni. 

 

4. § (1) A védett természeti emlék 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 növő- tér – 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 2 méterrel megnövelve. 

 

(3) A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni.  

 

(4) A védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében szükséges munkálatok 

elvégzése a 6. § a) és b) pontjában meghatározottak kötelessége. 

 

Természetvédelmi hatósági jogkörök 

 

5. §1 A helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóságként  a jegyző a 

71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 16-17 §-ában meghatározott esetekben jár el.     

 

6. § (1)2 A védelem alá vont emlékek megóvása, fenntartása, helyreállítása során az Önkormányzat  

feladatait: 

a) a tulajdonában álló területen a mindenkori vagyonkezelő útján valósítja meg, 

b) a nem önkormányzati tulajdonú területen levő védett természeti érték esetében megállapodást köthet 

a terület tulajdonosával a feladat átvállalására. 

 

(2) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles kártérítés nélkül tűrni a természetvédelmi hatóságnak a 

védett természeti emlék és termőhely oltalma, tudományos megismerése vagy bemutatása érdekében 

végzett tevékenységét, így különösen annak megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának 

ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését. 

                                                 
1 Módosította a 13/2016. (IX. 28.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. szeptember 29. napjától. 
2 Módosította a 13/2016. (IX. 28.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2016. szeptember 29. napjától. 
 



 

(3) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a természeti 

emlék oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát időszakosan használja, de csak olyan 

mértékben, hogy az a tulajdonos (vagyonkezelő, használó) mindennapi életvitelét nem zavarhatja. 

 

(4) Az ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) köteles tűrni a védetté nyilvánítás ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzését. 

 

7. §Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti emlék állapotát 

közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy 

veszélyezteti. Gondoskodni kell a védett természeti emlék fennmaradásához szükséges természeti 

feltételek, így többek között a talajviszonyok és a vízháztartás megőrzéséről. 

 

Szabálysértés 

 

8. §3 Amennyiben a természetvédelmi bírságot az e rendeletben szabályozott helyi védett terület esetében 

szabták ki, úgy a bírságot Kőröshegy Község Önkormányzat 50800214-10001521  számlaszámú 

környezetvédelmi alapszámlára kell befizetni.    

 

9. § (1)   E rendelet 2006. május 23.-án lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a Jegyző 

gondoskodik. 

 

Kőröshegy, 2006. május 22. 

 

               Petrin László  s.k.                                                                     Kiss Ferencné s.k. 

                  jegyző                                                                                       polgármester 

Záradék: 

Ez a rendelet 2006. május 22-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 

kihirdetésre került. 

                Petrin László s.k. 

                       jegyző 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

Kőröshegy, 2012. március 20. 

                Kobolákné Dr. Horváth Brigitta 

     Jegyző 

 

Kiadmány hiteléül: 

Kőröshegy, 2016. szeptember 29. 

                                Dr. Friss Attila 

     jegyző 

 

                                                 
3 Módosította a 13/2016. (IX. 28.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2016. szeptember 29. napjától. 



1. sz. melléklet  

Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló rendelethez 

 

A rendelet 1. §-ában előírt természetvédelmi védettséget élvező fa jegyzéke: 

1.  Név:    Quercus petraea (kocsánytalan tölgy) 

Termőhely:   8617 Kőröshegy Község külterület, használaton kívüli Izraelita Temető 

Hrsz.:    0123/2 

Terület nagysága:  1949 m2  

Terület tulajdonosa: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, 1075 Budapest, Síp u. 12. 

Védetté nyilvánítás indoka: a településen ritka fajtájú, különleges magasságú és törzsvastagságú, 

idős fa (300- 400 éves) fenntartásának biztosítása. 

 

 

 


