Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló 17/2011. (IX.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt) 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben
eljárva a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló 17/2011. (IX.15.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 1.§-a az alábbiak szerint módosul:
1. § Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi
jelentőségű területeket nyilvánítja védetté:
a) Természeti emlékként 1 példány Közönséges platánt, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
száma 1., természetben Jászszentlászló Dózsa Gy. u. 8. szám alatti ingatlanon található
b) Természetvédelmi területként a Kerektó környezetét, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
száma 36/17, 36/18, 36/19 és 36/24 b) és c) alrészlete

2.§ A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:
2. § A védetté nyilvánítás természetvédelmi célja e természeti emlék és terület védettségből
eredő különleges gondozással történő megóvása, védelme, egyedi megjelenésének megőrzése.

3.§ A Rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
3. § (1) Az 1. § a) pontban meghatározott természeti emlék kezelési tervét a módosított
rendelet melléklete helyébe lépő 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontban meghatározott természetvédelmi terület kezelési tervét e rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.

4.§ A Rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:
4. § Az 1. § a) pontban meghatározott területen a jegyző engedélye szükséges - a Tvt. 38-39.
§-ában meghatározottakon túl- a helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánított
platánfa ágainak csonkolásához.

5.§ A Rendelet 5.§-a az alábbiak szerint módosul:
5. § Az 1. §-ban meghatározott területek természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet
a Jászszentlászló Község Önkormányzata.
6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Jászszentlászló, 2013. március 21

…………………………
Horváth Lajos
alpolgármester

……………………………
Kovács Tímea
jegyző

Záradék:
Ezen Képviselő-testületi rendelet 2013. március 21-én kihirdetve.

………………………….
Kovács Tímea
jegyző
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1. számú melléklet
A helyi jelentőségű védett természeti emlék kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitűzés:
Cél, hogy a természeti emlék - károsodás nélkül megmaradjon. Biztosítani kell a védett fa jó
fiziológiai és ökológiai állapotát.
2. Természetvédelmi stratégia:
a) A természeti emlék megtartása, gondozása, kezelési tervben foglaltak betartása.
b) A természeti emlékek veszélyeztetésével járó építési tevékenység korlátozása.
c) A kártevők és kórokozók kártételének megelőzése.
d) A természetkárosítás megakadályozása.
3. A természetvédelmi kezelés módja:
a) A védett területek fenntartására, üzemeltetésére, használatára vonatkozó
korlátozások és tilalmak:
aa) A meglévő közművek a fák védőövezetén belül átfúrással vagy kézi földmunkával a fa
törzsének szélétől mért 1,5 méterre újíthatók fel. A vezetékeket védőcsőbe fektetve kell
elhelyezni. A munka során 5 cm-nél vastagabb gyökeret elvágni nem lehet.
ab) Közvilágítási lámpatest, térfigyelő kamera, stb. csak a fák lombkoronájának jelenlegi és
későbbi károsodása nélkül helyezhető el, légvezeték miatt a fák nem csonkolhatók.
ac) A fák folyamatos, aktív kezelése, elszáradt, veszélyes ágak eltávolítása, cserjék
irtása.
ad) Kórokozók és kártevők elleni megfelelő védekezés – vegyszeres, fizikai – biztosítása.
ae) Minden tavasszal állapotfelmérés, szükség esetén szárazgallyazás.
af) A kártevők megjelenésének figyelemmel kísérése, a kártétel megelőzése.
ag) Tavaszi növényvédelem (lemosó permetezés, kórokozók elleni permetezés)
ah) Termőhely gondozása.
b) A védett területeken fakivágásra vonatkozó korlátozások és tilalmak:
ba)A természeti emlékek esetében a kivágásra kerülő fákat – a helyi adottságokat figyelembe
véve kell pótolni.
bb) Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó önkormányzati
tulajdonú védett területeken fát kivágni csak az emberi életet és egészséget veszélyeztető
növények esetében vagy kiemelt közérdekből lehet.
bc) Az ba) és a bb) pontokban meghatározott feltételek teljesülése nem mentesít a külön
jogszabály szerinti engedély beszerzése alól.
bd) Épület és új közmű építése a védőtávolságon kívül végezhető, meglévő közmű a
védőtávolságon belül csak átfúrással, vagy kézi árokásással újítható fel a üzemeltetővel
történő egyeztetést követően.
be) Épület felújítása előtt a fák törzsét be kell védeni, lombkoronájuk nem sérülhet.
bf) Munkagödör, munkaárok kialakítása a fák lombkoronájának vetületén belül csak kézi
földmunkával végezhető.
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4. Látogatás
A terület szabadon látogatható.
5. Oktatás és bemutatás
A természeti emléktáblával való megjelölése szükséges.
6. Kutatások, fenntartó metszés, vizsgálatok
Az egyedek állapotának károsítása nélkül szabadon végezhetők, azonban az eredményről
készült jelentés egy példányát el kell juttatni a természetvédelmi hatósághoz.
7. Terület- és földhasználat
a) Minden olyan terület- és földhasználat tilos, amely a védett növény állapotát közvetve,
vagy közvetlenül veszélyezteti.
b) A területen található vonalas létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek
továbbra is e rendeletben szabályozott módon folytathatók a természetvédelmi szempontok
figyelembevételével.
2. számú melléklet
A Kerektó környezetének kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitűzés:
Cél, hogy a természetvédelmi terület - károsodás nélkül megmaradjon.
2. Természetvédelmi stratégia:
a) A természetvédelmi terület állapotának megőrzése, gondozása, kezelési tervben foglaltak
betartása.
b) A természetvédelmi területveszélyeztetésével járó építési tevékenység korlátozása.
c) A kártevők és kórokozók kártételének megelőzése.
d) A természetkárosítás megakadályozása.
3. A természetvédelmi kezelés módja:
a) A védett területek fenntartására, üzemeltetésére, használatára vonatkozó
korlátozások és tilalmak:
aa) A Kerektó országos védelem alatt áll, így a környezetének átalakításához ugyanazokat az
előírásokat kell figyelembe venni.
ab) Közvilágítási lámpatest, térfigyelő kamera, stb. csak a fák lombkoronájának jelenlegi és
későbbi károsodása nélkül helyezhető el, légvezeték miatt a fák nem csonkolhatók.
ac) A fák folyamatos, aktív kezelése, elszáradt, veszélyes ágak eltávolítása, cserjék
irtása.
ad) Kórokozók és kártevők elleni megfelelő védekezés – vegyszeres, fizikai – biztosítása.
ae) Minden tavasszal állapotfelmérés, szükség esetén szárazgallyazás.
af) A kártevők megjelenésének figyelemmel kísérése, a kártétel megelőzése.
ag) Tavaszi növényvédelem (lemosó permetezés, kórokozók elleni permetezés) oly módon,
hogy a Kerektó növény és állatvilágát ne veszélyeztesse.
ah) Termőhely gondozása.
b) A védett területeken fakivágásra vonatkozó korlátozások és tilalmak:
A szikes tó védelme érdekében a területen fakivágás engedélyezhető.
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