
Érsekhalma Község Képviselő-testületének 1/2009. (I. 28.) rendelete  

egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról 

 

 

 

Érsekhalma Község 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 egyes fákat, fasorokat, 

cserjéket, illetve azok termőhelyeit (természeti emlékek) védetté nyilvánítja. 

A védetté nyilvánítás célja 

2. § A védetté nyilvánítás célja a természeti emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, 

az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a 

hiányzó egyedek pótlása, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű 

fenntartása. 

3. § A védelem alá vont természeti emlékeket „Védett fa (fák)”, „Védett cserje (cserjék)”, 

illetve „Védett fasor” feliratú táblával kell ellátni. 

4. § (1) A védett természeti emlékek 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 növőtér – 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. A védőövezet a védett cserjére is vonatkozik. 

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

már létezik burkolat, úgy a védőövezet betartása annak felújításakor érvényes. 

(4) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő 

ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor fafajának 

megfelelő, túlkoros méretű fa lehet. 

Védett fasor védőövezetébe a fasor fajától eltérő fajú faegyedet ültetni nem lehet.  

(5) A védett természeti emlék egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő 

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

(6) Helyi védelem esetén is biztosítani kell a területen a védetté nyilvánítás előtt megkezdett 

közérdekű tevékenységnek - a közérdekű cél megvalósításához szükséges mértékű - 

folytatását. 

Szabálysértés 

5. § (1) 1 

 

 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (V.25.) önkorm. rendelet      Hatályba lépés: 2012. május 26.  
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 (2) A környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján kiszabott 

természetvédelmi bírság az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételi forrása. 

(4) A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a 

kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 

továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 

6. §  E rendelet a kihirdetése napján lép 

hatályba. 

 

 

 

 

Horváth Roland  

polgármester  

 

 

Kihirdetve: 2009. január 28-án!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vancsik György  

körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a 1/2009. (I. 28.)  rendelethez 

Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló rendelethez 

 

A       rendelet    4. §-ában előírt természetvédelmi védettséget élvező egyes fák, cserjék és fasorok jegyzéke:  

 

Név: hársfa - Tiliceae család (1 db) 

Termőhely: Érsekhalma, Dózsa utca 1/b. 

Hrsz.: 255. 

Terület tulajdonosa: Deli Ferenc. 

Terület kezelője: Deli Ferenc 

Védetté nyilvánítási indok: a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fa fenntartásának biztosítása. 

 

Név: fűzfa - Salicaceae család (1 db) 

Termőhely: Érsekhalma- Szentgyörgy 

Hrsz.: 045/2 

Terület tulajdonosa: Gemenc Zrt. 

Terület kezelője: Gemenc Zrt. 

Védetté nyilvánítási indok: idős fa fenntartásának biztosítása. 
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Név: japán akácfa - Sophora japonica v. Styphnolobium japonicum (  10 db) 

Termőhely: Érsekhalma (az iskola területén lévő fák) 

Hrsz.: 65. 

Terület tulajdonosa: Érsekhalma Község Önkormányzata. 

Terület kezelője: Érsekhalma Község Önkormányzata 

Védetté nyilvánítási indok: idős fa fenntartásának biztosítása 

 

Név: juharfa - Aceraceae v. Sapindaceae család (2 db) 

Termőhely: Érsekhalma, Fő u. 22. 

Hrsz.: 73/3 

Terület tulajdonosa: Érsekhalma Község Önkormányzata 

Terület kezelője: Érsekhalma Község Önkormányzata 

Védetté nyilvánítási indok: egyedülálló fafaj fenntartásának biztosítása 

 

Név: juharfa - Aceraceae, v. újabb rendszerezés szerint Sapindaceae család (1 db) 

Termőhely: Érsekhalma, Fő u. 19. 

Hrsz.: 256 

Terület tulajdonosa: Érsekhalma Község Önkormányzata 

Terület kezelője: Érsekhalma Község Önkormányzata 

Védetté nyilvánítási indok: egyedülálló fafaj fenntartásának biztosítása 

 

 

 

 

 

Bekötő úti fasor: 

Név: juharfa - Aceraceae v. Sapindaceae család, japán akácfa - Sophora japonica v. Styphnolobium 

japonicum, akácfa - Robinia pseudoacacia, vadgesztenyefa - Aesculus hippocastanum, közönséges diófa - 

Juglans regia (   db) 

Termőhely: Érsekhalma  

Hrsz.: 011/1., 011/2. 

Terület tulajdonosa: Érsekhalma Község Önkormányzata 

Terület kezelője: Érsekhalma Község Önkormányzata 

Védetté nyilvánítási indok: idős fa fenntartásának biztosítása 

 

 

 


