
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK  

 
27/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

 
A HELYI JELENT ŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉR ŐL1 

 
 
Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a település 
területén lévő – helyi jelentőségű  – természeti értékeket megőrizze, ezért az 
1996. évi LIII. tv. 24. § (1) bek. b.) pontja előírásával összhangban, a módosított 
1990. évi LXV. Tv. 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 

 
 
 

A védelem célja 
 

1. § 
 
 
(1) A védelem célja, hogy 

 
a) meghatározza a különleges oltalmat igénylő  és Füzesgyarmat Város 

környezetkultúrájának  fejlődése  szempontjából  védelemre  érdemes  
természeti értékek, területek, tájak, azok sokféleségének védelemre 
értékes körét, 

 
b) rendelkezzen a természeti értékek felkutatásáról, megőrzéséről, 

fenntartásáról, károsodásuk elhárításáról, 
 

c) a természetvédelem érdekei a településfejlesztés során
 fokozottan érvényesüljenek, 

 
d) oktatás, ismeretterjesztés, tájékoztatás útján ismertté váljanak a 
védendő értékek. 

 
 
 

A védelem tárgyai 
 

2. § 
 

(1) A  helyi  jelentőségű  természeti  értékek  körébe  tartoznak  a  település  
területén  lévő, országos védettség alatt nem álló, de ritkaságuk, 
különlegességük, esztétikai, tudományos vagy helytörténeti jelentőségük 
miatt fontos olyan 

 
a)  vadon élő szervezetek, életközösségeik, továbbá termő, tartózkodó, 

élőhelyeik,  



b)  régi hazai háziállat- és növényfajok, fajták, változatok, 
c)  természetes, természet közeli tájak, tájrészletek, 
d) növénytelepítések, különösen parkok, arborétumok, történelmi vagy 

botanikus kertek és egyes növények, növénycsoportok, 
e)  élőállat gyűjtemények, 

f)  földtani képződmények és alapszelvények, ásványok, ásványtársulatok, 
ősmaradványok, 
g)  védett ásványok,  ősmaradványok jelentős lelőhelyei, 
h) álló- és folyóvizek, így különösen tavak, patakok, mocsarak,  
i) tipikus és ritka talajszelvények 
j) természethez kötődő  kultúrtörténeti emlékek, 
amelyeket Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete e rendelet 1. sz. 
mellékletében felsorol,  (megnevezve a  védett  értékeket, védett  érték rövid  
leírását  /ingatlan- nyilvántartási  adatok/   területi  mértékét,  jellegét,  
védetté  nyilvánítás  tényét, védettség  indokait,  védett  természeti  érték  
kezelésének  módját,  a  vonatkozó korlátozásokat,   tiltásokat),   védelemre   
érdemesnek   minősít,   meghatározva   a kezelési előírásokat is. 
 

3. § 
 

(1) Minden  természetes  és  jogi  személy  kötelessége  a  helyi  természeti  
értékek védelme. Ennek érdekében kötelesek közreműködni a  
veszélyhelyzetek  és károsodások megelőzésében, a  károk enyhítésében, 
azok  következményeinek megszüntetésében és a károsodás előtti állapot 
helyreállításában. 
 

(2) A képviselő-testület folyamatos feladata e rendelet 1. §-ában foglalt 
feladatok végrehajtása. 

 
A természeti érték védetté nyilvánítása, a védettség megszüntetése 

 
4. § 

 
(1) A természeti érték helyi védelme a védetté nyilvánítással jön létre. 
 
(2) A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére vonatkozó eljárás 

hivatalból vagy állampolgári jogon illetékmentesen előterjesztett javaslat 
alapján indulhat. 

 
(3) A védetté nyilvánítást megelőző  előkészítés során vizsgálatot kell tartani, 

melynek során tisztázni kell, hogy a természeti érték helyi védelme indokolt-
e, s hogy milyen intézkedések szükségesek a védelem  céljának 
megvalósításához. A vizsgálat lefolytatásához esetileg szakértő  is 
igénybe vehető. A vizsgálatot   elvégző  személy részére  a  védendő   érték  
tulajdonosa  köteles  az  ingatlanba  történ   bejutást  és  a vizsgálat 



elvégzését biztosítani. A vizsgálat folytatásáról és az eljárás megindításáról 
az érték tulajdonosát (használóját) értesíteni kell. 

 
5. § 

 
(1)  Helyileg  védett  fasorban  lévő,  továbbá  egyes  helyileg  védett  fák  

kivágásának, természeti állapotuk megváltoztatásának engedélyezése a 
jegyző  feladatköre. 

 
(2) Védett növények, fák kivágásához hozzájárulás csak a fák biológiai 

pusztulása esetén adható ki, valamint akkor, ha azok állapota a környezetre 
károsodással járó veszélyt jelent. 

 
 

(3)   A helyileg védett természeti érték jelent s mérték   megváltoztatásának 
engedélyezéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

 
6. § 

 
(1)  A képviselő-testület megvonja a védettséget, ha az már nem szolgálja a 

természeti értékkel kapcsolatos, e rendelet 1. §-ában meghatározott célt. 
 
(2)  A  helyi  jelentőségű   védettség  megvonása  a  védettség  alá  vonásra  

megállapított eljárási szabályok szerint történik. 
 
 
 

A helyi jelentőségű  természeti értékek nyilvántartása 
 

7. § 
 
(1)  A helyi jelentőségű  védelem tárgyában született döntést meg kell küldeni: 
a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosának, 
b) az érintett területek, utak, közművek fenntartóinak,  
c) az építésügyi hatóságnak, 
d) a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának. 
 
Tájékoztatásul a Megyei Önkormányzati Hivatalnak. 
 
(2) A védelem alatt álló területet vagy természeti értéket táblával meg kell jelölni. 
 
(3) A  természeti  értékek  tudatformáló  erejének  elősegítésére  azokat  a  helyi  

sajtóban, közművelődésben és közoktatásban ismertetni kell. 
 
(4) A  védett  természeti  értékekről  a  Polgármesteri  Hivatal  törzskönyvet  

vezet.  A törzskönyvnek tartalmaznia kell: 
 
- a védett érték megnevezését, fényképét, 



- pontos helyét, 
- tulajdonosának, kezelőjének, használójának a nevét, 
- a védelemre javaslatot tevő nevét, 
- a védelem indoklását, 
- a védett érték kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat, 
- a védelmet megállapító határozat számát, időpontját. 

 
8. § 

 
(1)   A helyi védelem alá vont természeti értékeket megsértők ellen a jegyző  
 természetvédelmi bírságot szabhat ki. 
 

  (2) A természetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a 
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, 
tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 

 
(3) A természetvédelmi bírságból befolyó összegeket az önkormányzatnál 

kialakítandó és elkülönített  számlán kell kezelni és az így befolyt összeget 
csak a helyi természeti értékek fenntartására és növelésére lehet fordítani. 

 
9. §2 

 
 

10. § 
 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a természetvédelemről szóló 1996. 
évi LIII. Tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
 

11. § 
 
(1) Az e rendelet mellékletében megjelölt kezelési utasításokat az ingatlan-

nyilvántartásba mindenkor bejegyzett tulajdonosnak, kezelőjének kell 
teljesíteni. 

 
(2) A védelem tényét be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
 

12. § 
 
Az  önkormányzat  képviselő-testülete  felkéri  a  társadalmi  szervezeteket,  
intézményeket, valamint  az  egész  lakosságot,  hogy  segítsék  elő   a  
rendeletben megfogalmazott  célok  és feladatok megvalósítását. 
 
 

13. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
  



FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK  

 
27/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének 

I. SZ. MELLÉKLETE  
 

1. 
 
Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete  védetté nyilvánítja a  közigazgatási 
területén 
 
a) 
 
630/16. hrsz.-ú közv. élőhely  (Sportpálya) területen 
 
3 db KOCSÁNYOS TÖLGY (Quercus robur) 
 
 
b) 
1573-74. hrsz.-ú közv. élőhely  (Mátyás u. 3. udvar) területen 
 
1 db EPERFA (Morus nigra)  
 
c) 
524. hrsz.-ú közv. élőhely  (Kossuth u. 87. előtt) területen 
 
7 db KOCSÁNYOS TÖLGY (Quercus robur)  
 
d) 
O875. hrsz.-ú közv. élőhely  (Harangosi rész) terület  
 
1 db VADKÖRTE (pyrus pyraster)  
 
 
e) 
0859/3. hrsz.-ú közv. élőhely  (Harangosi út) külterület 
 
1 db KOCSÁNYOS TÖLGY (Quercus robur) Népies neve: „Tüzesfa” 
 
 
f) 
0351-0379. hrsz.-ú közv. élőhely  (Hosszúi Erdő)  260 ha terület  
 
Védendő Szeghalom Belső-Csíkéri legelőtől a volt erdészház vonaláig. 
Kocsányos tölgyes és kőrises-kocsányos tölgyes erdő tagjaiban 3 védett 
növényfaj él: 
 
- fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) 
- kardos madársisak (Cemphalanthera longifolia) 
- békakonty (Listera orata) 
 



 
Ültetett erdei fenyves erdőfoltjában az Alföldön szórványosan elő- 
forduló:  
 
- erdei pajzsika (Dryopteis filix-mas) 
- szálkás pajzsika (Dryopteis filix-femina) 
- erdei deréce (Chamanerion angustifolium) található meg. 
Védelmük érdekében  a  területen  tarvágást végezni nem  lehet, és az 
eredeti ökológiai viszonyok fenntartását biztosítani kell. 
 
Az  a)  –  f)  pontokban  felsorolt  védetté  nyilvánított  növények  helyét,  
mint helyi Természetvédelmi Területet a szükséges jellemzéssel és 
okmányokkal ellátja. 
 

2. 
 
Az elsőfokú természetvédelmi hatósági jogkört a helyi Polgármesteri Hivatal 
gyakorolja. 
 

3.  
A  Természetvédelmi  Terület  kezelése,  természeti  értékeinek  megóvása,   
őrzése  és fenntartása az érintett terület tulajdonosának feladata. 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

1  Kihirdetve: 2003. december 18-án.  
2 Hatályon kívül helyezte: a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. 
ápr.27. 
 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 27-én.  


