
Harkány Város Önkormányzatának 
10/2000.(XI.08.) 

rendelete 
 

egyes helyi jelent ség  természeti emlékek védetté nyilvánításáról 
 
Harkány Város Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§.(1) 
bekezdésében, valamint a természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján a következ  rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A Harkány Város Önkormányzata az 1. számú mellékletben felsorolt egyes fát, facsoportot, illetve 
azok term helyeit (természeti emlékek ) védetté nyilvánítja. 
 

2.§ 
 
A védetté nyilvánítás célja a természeti emlékek károsodásának megel zése, elhárítása, az eddig 
bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, a jelen és a jöv  nemzedék számára történ  
meg rzése és tervszer  fenntartása. 

3.§ 
 
A védelem alá vont természeti emlékeket, „Védett fa (fák)” feliratú táblával kell ellátni. 
 

4.§ 
 
A védett természeti emlékek egészségi állapotának meg rzése érdekében végzend  munkálatok: 
a.) A fellép  növényi és állati kártev k elleni védelem biztosítása (permetezés). 
b.) A száraz ágrészek gondos id beni eltávolítása, fa sebkezelése. 
c.) A megfelel  növ tér – a lombkoronának megfelel  földterület – gyommentesítésének biztosítása 
(kaszálással), a kin tt fák, cserjék, sarjhajtások kivágása. 
d.) A védett természeti emlék term területe véd övezetnek tekintend . A véd övezet a törzs és a 
lombkorona széle által meghatározott terület függ leges vetülete körben 2 méterrel megnövelve. 
e.) A véd övezeten belül tilos a talajt burkolattal lefedni. 
f.) A védett természeti emlék egészségi állapotának meg rzése érdekében végzend  munkálatok 
elvégzése a 6.§ /1/ bekezdésében meghatározott kötelessége. 
 

5.§ 
 
(1) A védelem alá vont természeti emlékekkel kapcsolatos els  fokú természetvédelmi hatósági 
jogkört az 1996. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján a jegyz  gyakorolja. 
(2) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az egyes védett egyedek természetes állapotának 
megváltoztatásához, kivágásához. Az erre vonatkozó döntést megel en az önkormányzat 
városüzemeltetési vezet je véleményt nyilvánít, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-
elhárítás érdekében történik. 
(3) A jegyz  korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti emléket és annak 
term helyét károsító vagy súlyosan veszélyeztet  tevékenységet. 
A határozat – a védett természeti emlék vagy term hely közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve 
veszélyeztetése esetén – a jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajthatónak nyilvánítható. 
 

6.§ 
 
(1) A védelem alá vont emlékek megóvásáról, fenntartásáról, az önkormányzat gondoskodik. 



(2) A természetvédelmi emlékek és azon term helyeik kezelésével /megjelölésével és fenntartásával/ 
kapcsolatos legszükségesebb költségek fedezetér l az önkormányzat az éves költségvetésében 
gondoskodik. 

8.§ 
 
(1) A tulajdonos /vagyonkezel , használó/ köteles kártérítés nélkül t rni a természetvédelmi 
hatóságnak a védett természeti emlék és term hely oltalma, tudományos megismerése vagy 
bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen annak megközelítését, bemutatását, 
rzését, állapotának ellen rzését, és tájékoztató tábla elhelyezését. 

(2) A tulajdonos /vagyonkezel , használó/ köteles t rni, hogy a természetvédelmi hatóság a természeti 
emlék oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát id szakosan használja, de csak olyan 
mértékben, hogy az a tulajdonos /vagyonkezel , használó/ mindenkori életvitelét nem zavarhatja. 
(3) Az ingatlan mindenkori tulajdonosa /használója/ kötels t rni védetté nyilvánítás ingatlan-
nyilvántartásba történ  bejegyzését. 

9.§ 
 
Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti emlékek állapotát 
közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy 
veszélyezteti. Tilos a természeti emlék term helyét feltörni, lecsapolni, m trágyázni, szennyvizet 
rávezetni, feltölteni vagy bármilyen módon károsítani. 
 

Szabálysértés 
 

10.§ 
 

(1) A jelen rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt természeti emlékek védelmére vonatkozó szabályok 
megsértése esetén a környezet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény, továbbá az egyes 
szabálysértésekr l szóló 218/1999. /XII.28./ Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.  
(2) A környezet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény alapján kiszabott természetvédelmi bírság az 
önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételi forrása. 
(3) A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntet jogi, a szabálysértési a kártérítési 
felel sség, valamint a tevékenység korlátozása, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra 
vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 
 

11.§ 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
E rendeletet meg kell küldeni az érintett tulajdonosoknak és az el készít  eljárásban közrem köd  
szakhatóságoknak. 
 
Harkány, 2000. november 08. 
 
Bédy István       Dr. Kogler Tibor 
polgármester                jegyz  
 
 
Kihirdetve: 2000. november 08. 
 
 
        Dr. Kogler Tibor 
                 Jegyz  
 
 
 



1. számú melléklet 
 

egyes helyi jelent ség  természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló rendelethez. 
 
A rendelet l. §-ában el írt természetvédelmi védettséget élvez  egyes fa, facsoport jegyzéke: 
 
1. Név: Quercus robur (kocsányos tölgy)  3 db.  
      Term hely: Harkány külterület. 
      Hrsz.: 0276/5. 
      Term hely nagysága: 4320 m2. 
      Terület tulajdonosa: Harkány Város Önkormányzata 
      Terület kezel je: Harkány Város Önkormányzatának Városüzemeltetése. 
Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, id s fák fenntartásának 
biztosítása.  
 
2. Név: Quercus robur (kocsányos tölgy)  l db.  
      Term hely: Harkány külterület. 
      Hrsz.: 0384. 

Term hely nagysága: a védett fatörzs és a lombkorona széle által meghatározott terület 
függ leges vetülete körben 2 méterrel megnövelve.  

      Terület tulajdonosa:  
o Bán Józsefné Harkány, Bercsényi u. 34. sz. 
o Bán József Harkány, Bercsényi u. 34. sz. 
o Kalocsai János Harkány, Rákóczi u. 3. sz. 
o Kalocsai Jánosné Harkány, Rákóczi u. 3. sz. 
o Keresztes Nándor Siklós, Kálvin u. 23. sz. 
o Várhegyi József 7851 Drávacsehi, Kossuth u. 8. sz.  
Terület kezel je: Harkány Város Önkormányzatának Városüzemeltetése. 

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, id s fa fenntartásának 
biztosítása.  
 


