Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2009.(XII. 11.) rendelete
Ásványráró község helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és
a természetvédelem helyi szabályairól
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Ásványráró község közigazgatási területén az országos védelem alatt nem
álló, de ritkaságuk, különlegességük miatt értékes – jelen rendelettel védetté nyilvánított, illetve más
jogszabály által helyi védettség alá helyezett -, természeti területekre és értékekre.
(2) E természeti területek, értékek helyrajzi szám szerinti felsorolását a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
A védetté nyilvánítás célja
2. §
(1) A védetté nyilvánítás célja, hogy
a) a kiemelt oltalmat igénylő földtani, víztani, növénytani, állattani, tájképi és kultúrtörténeti szempontból
vagy más közérdekből védelemre érdemes helyi természeti területek és értékek körét megállapítsa és
azokat védetté nyilvánítsa,
b) jogi eszközöket biztosítson a természetvédelem helyi szintű szabályainak megállapításával a község
területén található természetvédelmi területek és értékek megőrzéséhez és fenntartható fejlesztéséhez,
c) elősegítse a község természeti területek és értékek jellegzetességeinek, növény- és állatvilágának,
földtani, víztani, valamint tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megőrzését, illetve kutatását, oktatási és
ismeretterjesztési célú hasznosítását,
d) előmozdítsa a társadalom bevonását a természeti területek és értékek hatékony megőrzésébe.
Természetvédelmi területek, értékek védetté nyilvánítása
3. §
(1) A természeti területek és értékek helyi védelme a Képviselő-testület által történő védetté nyilvánítással
jön létre.
(2) A védetté nyilvánítási eljárás magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet kezdeményezésére, illetve hivatalból indulhat el.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a helyi természeti terület, érték leírását, megnevezését,
b) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám),
c) a helyszínrajzot és/vagy fényképfelvételt,
d) a kezdeményezés indokolását.
(4) A védetté nyilvánítási eljárást a bejelentés, illetve javaslat Polgármesteri Hivatal általi kézhezvételét
követő 30 napon belül meg kell kezdeni. A védetté nyilvánítási eljárást a vonatkozó jogszabályok alapján

kell lefolytatni.
(5) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell
jegyeztetni. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.
A védett természeti területek és értékek állapotának felülvizsgálata
4. §
(1) A védelem alá vont területek, értékek megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, helyreállításáról az
önkormányzat gondoskodik. E feladat ellátásával
a) az önkormányzat tulajdonában álló területeken a terület mindenkori kezelőjét, ennek hiányában a
tényleges használóját,
b) egyéb területeken a terület mindenkori tulajdonosát, vagyonkezelőjét vagy használóját is megbízhatja.
(2) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles kártalanítás ellenében tűrni a természetvédelmi
hatóságnak a védett természeti érték és termőhely oltalma, tudományos megismerése vagy bemutatása
érdekében végzett tevékenységét.
(3) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a természeti
terület, érték 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 ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését.
A védett természeti területek és értékek kezelésének anyagi alapja
5. §
(1) A védett természeti területek és értékek megóvását, őrzését, fenntartását, kezelését, valamint
helyreállítását – a természetvédelmi hatósági jogkör gyakorlójának irányításával – a természetvédelmi
terület vagy érték tulajdonosa, kezelője látja el.
(2) Jelen rendeletben meghatározott, a rendes gazdálkodás körébe tartozó tevékenység anyagi fedezetét a
természetvédelmi terület vagy érték kezelője biztosítja.
Szabálysértés, természetvédelmi bírság
6. §
(1) Aki védett természeti értéket részben vagy egészben megsemmisít, megrongál, rendeltetéstől eltérően
használ, illetve azzal összefüggésben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez –
amennyiben cselekménye súlyosabban nem minősül – szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
(2) Az okozott kár megtérítésére a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai az irányadók.
(3) A természetvédelmi bírságból befolyó összeg az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételi
forrása, az így befolyt összeget csak a helyi természeti értékek fenntartására és növelésére lehet fordítani.
Egyéb rendelkezések
7. §

(1) A védett természeti területeket és értékeket el kell látni jellegüknek megfelelő, „Természetvédelmi
Terület” feliratú és a látogatók útbaigazítását szolgáló tájékoztató táblákkal.
(2) A „Természetvédelmi Terület” feliratú táblákat a védett természeti terület határainál, a közlekedésre
kijelölt utak mentén kell elhelyezni.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott táblák elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása az Önkormányzat
feladata.
(4) Önkormányzati tulajdonban lévő helyi
forgalomképtelen vagyontárgyak körébe tartozik.
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Záró rendelkezések
8. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Böősy Imre
polgármester

Dr. Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ásványráró, 2009. december 11.
Dr. Minkó Nikoletta
jegyző
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