
Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3212011.(Xl. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi jelentőségű védett természeti területek és természeti emlékek védetté
nyilvánításáról

Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban (Otv.) 16. 5(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapián, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. 5(1)
bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. 5 A rendelet célja azoknak a természeti értékeknek, területeknek helyi védelem alá
helyezése, amelyeknek — tudományos, kultúrtörténeti, esztétikai, oktatási-nevelési
jelentőségük miatt — az egész város számára jelentősége van; valamint a védett
természeti emlékek, a védett természeti területek a jelen és a jövő nemzedék
számára történő megőrzése, azok szükség szerinti helyreállítása, fenntartása,
fejlődésük biztosítása.

2. 5 (1) A rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Önkormányzata közigazgatási
területére.
(2) Minden természetes és jogi személy kötelessége a helyi természeti területek,
emlékek védelme. Ennek érdekében kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és
károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, azok következményeinek
megszüntetésében és a károsodás előtti állapot helyreállításában.

3. 5 (1) A Képviselő-testület helyi jelentőségű védett Természetvédelmi Területté
nyilvánítja az alábbi területeket:
a) Megnevezés: Köztársaság téri közpark

Helyraizi száma: 1/5 hrsz.
Terület kiteriedése: 2 ha 6550m2
Tulaidonos: Mindszent Város Onkormányzata (Mindszent, Köztársaság tér 31.)
Kezelő: Mindszent Város Onkormányzata
Törzskönyvi száma: 5/91/TT/04.

b) Megnevezés: Szabadság téri közpark
Helyraizi száma: 3034 hrsz.
Terület kiteriedése: 3 ha 5889 rn2
Tulaidonos: Mindszent Város Onkormányzata
Kezelő: Mindszent Város Onkormányzata
Törzskönyvi száma: 5/92/TTIO4.

(2) A Képviselő-testület helyi jelentőségű védett Természeti Emlékké nyilvánítja az
alábbi fás szárú növényeket:

a)1 Megnevezése: a Kossuth utca elején a 1-35. és a 2-22. számú ingatlanok előtti
közterületen, továbbá a Szabadság és a Köztársaság tér északi oldalán található
platán (Platanus hybrida) fasorok
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Természeti Emlék helye (érintett hrsz.): 2845 hrsz.
Tulajdonos: Magyar Allam
Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Természeti Emlék helye (érintett hrsz.): 3084 hrsz., 1/5 hrsz.
Tulajdonos: Mindszent Város Onkormányzata
Kezelő: Mindszent Város Onkormányzata

b) Megnevezése: a Dózsa György utca - Iskola utca sarkán található idős kocsányos
tölgy (Quercus robur)
Természeti Emlék helye: (érintett hrsz) 1146 hrsz.
Tulajdonos: Mindszent Város Onkormányzata
Kezelő: Mindszent Város Onkormányzata

Törzskönyvi száma: 5/94/TE/04.

c) Megnevezése: a Károly Óvoda és Bölcsöde (Mindszent, Szabadság tér 4.)
udvarán található idős kocsányos tölgy (Quercus robur)
Természeti Emlék helye (érintett hrsz.): 3083 hrsz.
Tulajdonos: Mindszent Város Onkormányzata
Kezelő: Mindszent Város Onkormányzata

d) Megnevezése: a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézmény
(Mindszent, Iskola u. 72-76.) udvarán található két idős kocsányos tölgy (Quercus
rob u r)
Természeti Emlék helye (érintett hrsz.): 1318 hrsz.
TulaÍdonos: Mindszent Város Onkormányzata
Kezelő: Mindszent Város Onkormányzata

e)1 Megnevezése: a Mindszent, Észak u. 9. szám alatti ingatlan udvarán található
idős mocsári ciprus (Taxodium distichum)
Természeti Emlék helye (érintett hrsz.): 638 hrsz.
Tulajdonos: magánszemély
Kezelő: az ingatlantulajdonos

(3) A természetvédelmi területek és természeti emlékek kezelési tervét a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.

4. 5 A védetté nyilvánítás indoka és célja a helyi jelentőségű védett természeti
területeken található értékes és a városképet meghatározó fás közterek, fasorok és
idős fák megőrzése. A természeti területek és 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, bemutatása.

5. 5 (1) A helyi védelem alatt álló természeti értéknek a védelem céljának megfelelő
folyamatos karbantartásáról, rendeltetésének megfelelő használatáról, illetve
fenntartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni~
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(2) A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett természetvédelmi
terület minden alkotóelemére és részletére, valamint a védett természeti emlék fák,
fasorok alatti területre is.

6. ~ (1) A természetvédelmi területek és természeti emlékek helyi védetté
nyilvánításáról és a védettség megszüntetéséről a képviselő-testület dönt.
(2) A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére vonatkozó eljárás
hivatalból vagy állampolgári javaslat alapján indulhat.
(3) A védelem alá vont természeti területeket és emlékeket a védettségre utaló
feliratú táblával (p1. „védett fa”, „védett fasor”, „helyi természetvédelmi terület”) kell
ellátni.
(4) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség
hatályát nem érinti.

7. ~ (1) A helyi védett természeti terület és természeti emlék jelentős mértékű
megváltoztatásának engedélyezéséhez a képviselő-testület hozzájárulása
szükséges, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-elhárítás érdekében
történik.
(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) Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a helyi védelem alá vont
természeti területek és értékek állapotát közvetlen, vagy közvetett módon a
természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja, vagy veszélyezteti.

8. ~ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mindszent, 2011. november 18.

Zsótér Károly Dr. Megyeri Szilvia
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2011. november 29.

Dr. Megyeri Szilvia
jegyző
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1. melléklet a 2912011.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű védett Természetvédelmi Terület kezelési terve

a) Köztársaság téri közpark

b) Szabadság téri közpark

- A Közparkokban található őshonos fákat és cserjéket meg kell őrizni,
pusztulásuk esetén azonos fafajú fákkal kell pótolni.
- A védett területek gyeppel borított részeit rendszeresen gondozni kell.
- A területeken élő fák nem igényelnek aktív kezelést, koronaalakítást, a száradó
ágak gallyazása a balesetveszély elhárítása miatt alkalmanként szükséges.

Helyi jelentőségű védett Természeti Emlékek és területük kezelési terve

a) a Kossuth utca, Szabadság és Köztársaság tér Jelölt részein található platán
(Platanus hybrida) fasorok

b) a Dózsa György utca - Iskola utca sarkán idős kocsányos tölgy (Quercus
ro bu r)

c) a Károly Óvoda és Bölcsőde (Mindszent, Szabadság tér 4.) udvarán idős
kocsányos tölgy (Quercus robur)

d) a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézmény (Mindszent, Iskola
u. 72-76.) udvarán két idős kocsányos tölgy (Quercus robur)

e) 1a Mindszent, Észak u. 9. szám alatti ingatlan udvarán idős mocsári ciprus
(Taxodium distichum)

- A kezelés célja az idős fák, fasorok hosszútávú fenntartása.
- A fák pusztulása esetén ugyanolyan fafajú fával történő pótlást kell végezni.
- A területeken élő fák nem igényelnek aktív kezelést, koronaalakítást, a száradó
ágak gallyazása a balesetveszély elhárítása miatt alkalmanként szükséges.
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