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Bácsalmás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

24/2007. (XII. 31.) rendelete 
 

helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról 
 
 

Bácsalmás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 30.§ (2) bekezdés b) 
pontjában, valamint a 36.§ (1)-(2) bekezdésében, továbbá 55.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról a 
következő rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
 

1.§ 
 

Jelen rendelet célja, hogy 
a) a helyi jelentőségű természeti területek és értékek körét megállapítsa, és azokat védetté 

nyilvánítsa, 
b) jogi eszközöket biztosítson a természetvédelem helyi szintű szabályainak 

megállapításával az önkormányzat közigazgatási területén található természetvédelmi területek 
és értékek megőrzéséhez és fenntartható fejlesztéséhez, 

c) elősegítse a természeti területek és értékek jellegzetességeinek megőrzését, illetve 
kutatását, oktatási és ismeretterjesztési célú hasznosítását, 

d) előmozdítsa a társadalom bevonását a természeti területek és értékek hatékony 
megőrzésébe és a széleskörű szemléletformálásba. 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed az e rendelettel védetté nyilvánított természeti területekre és 
értékekre, valamint mindazon természetes és jogi személyre, akire a védetté nyilvánításból 
jogok és kötelezettségek hárulnak, továbbá aki a védetté nyilvánított területet – az e 
rendeletben meghatározott bármely célból – igénybe veszi. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

3.§ 
 

E rendelet alkalmazásában:  
 

a) környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott 
épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői. [A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 4.§ a) pontja]; 

 
b) természeti erőforrás: a – mesterséges környezet kivételével – társadalmi szükségletek 

kielégítésére felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői. [Kt. 4.§ c) pontja]; 
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c) természeti érték: a természeti erőforrás [Kt. 4.§ c) pont], az élővilág és a 
fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint más – e törvényben meghatározott 
– természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem [Kt. 4.§ a) pontja], beleértve a védett 
természeti értéket is. [Tvt. 4.§ a) pontja]; 

 
d) természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli 

állapotok jellemeznek. [Tvt. 4.§ b) pontja.]; 
 
e) védett természeti érték (természetvédelmi érték): e törvény vagy más jogszabály által 

védetté,fokozottan védetté  nyilvánított- kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő – élő 
szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek 
életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány. [Tvt. 4.§ e) pontja]; 

 
f) védett természeti terület: e törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan 

védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület.[Tvt. 4.§ g) 
pontja.] 
 

II. FEJEZET 
 

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA, 
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSE ÉS FENNTARTÁSA 

 
Természeti területek védetté nyilvánítása 

 
4.§ 

 
(1) Az e rendelet mellékletében felsorolt természeti területeket, illetve értékeket a képviselő-

testület védetté nyilvánítja. 
 
(2) A melléklet 4-5. sorszám alatti védett természeti területekre korábban készített 

természetvédelmi kezelési terveket továbbra is alkalmazni kell. 
 

Természetvédelmi célok 
 

5.§ 
 

(1) Az e rendelet mellékletének 3. sorszámú természeti területek védetté nyilvánítását a 
következők indokolják: a Sóstó természetes pufferzónái ezek a területek, amelyek szervesen 
illeszkednek az országos jelentőségű (ex lege) védett területhez. E területeken található a 
védett kisfészkű aszat egyik élőhelye. Az országos védettségű gyapjas gyűszűvirág termőhelye 
természetvédelmi terület fejlesztéséhez, valamint a területet érintő közlekedési problémák 
megoldásához is szükség van ezekre a területekre. 

 
(2) Az egyes fák, facsoportok, parkok védetté nyilvánítását esztétikai, város- és tájképi okok, 

élő szervezetek életközösségeinek,- valamint élő szervezetek ritka egyedei védelme indokolják. 
 

Általános természetvédelmi előírások 
 

6.§ 
 

(1) A helyi védettségű természeti területek és értékek védelme érdekében a Tvt. és a 
vonatkozó egyéb jogszabályok előírásain túlmenően az alábbi szabályok betartása kötelező. 
Tilos 

a) a forgalom elől elzárt, szilárd burkolattal el nem látott, útnak nem minősülő területekre 
gépjárművel behajtani, illetve az útként nyilvántartott ingatlan szilárd burkolattal el nem látott 
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területén gépjárművel megállni és várakozni, kivéve a terület kezelőjének természetvédelmi 
kezelést végző gépjárművei, 

b) a természeti területeket és értékeket érintő útszakaszon az út téli csúszásmentesítését a 
fákat károsító módon végezni. 

 
(2) Azon természeti területek és értékek, amelyek vonatkozásában természetvédelmi 

kezelési terv nem készült, illetve a természetvédelmi kezelési tervben nem szabályozott 
kérdésekben, a Tvt. és más jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 

A védett természeti területek és értékek állapotának ellenőrzése 
 

7.§ 
 

A helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek állapotát és annak változásait 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A folyamatosan végzett ellenőrzés célja, hogy a védett 
természeti területek és értékek állapotáról, és a védelem érdekében szükséges feladatokról a 
képviselő-testület tagjai tájékozódhassanak, illetve a lakosságot tájékoztatni lehessen. A 
helyszíni ellenőrzésről a jegyző gondoskodik. 
 

Fenntartási terv 
 

8.§ 
 

(1) A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának 
fejlesztéséről, őrzéséről a védetté nyilvánító önkormányzat köteles gondoskodni. [Tvt. 62.§ (2) 
bekezdése.] 

 
(2) A települési önkormányzat – fővárosban a fővárosi önkormányzat – az illetékességi 

területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készít. [Tvt. 
55.§ (1) bekezdése.] 
 

9.§ 
 

(1) A rendes gazdálkodás körébe tartozó tevékenység anyagi fedezetét a védett természeti 
terület vagy érték tulajdonosa vagy jogszerű használója biztosítja. A rendes gazdálkodás körét 
meghaladó, a védett természeti terület és érték megóvását szolgáló feladatok ellátásának 
anyagi fedezetét az önkormányzat az éves költségvetésében tervezi. 

 
(2) A jegyző által kiszabott természetvédelmi bírságból befolyó összeget az érintett védett 

természeti terület és érték kezelésére, fenntartására, helyreállítására kell fordítani. 
 

III. 
 

A TERMÉSZETVÉDELEM ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI 
ÉS SZANKCIÓI 

 
Eljárási rendelkezések 

 
10.§ 

 
(1) A jegyző e rendeletben meghatározott előírások teljesítése érdekében az ügyfeleket 

kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására, különösen a károsodott természeti érték és 
terület, továbbá a védett természeti érték és terület helyreállítására, illetve a Tvt. 78/A. § 
esetében a Kt. és a külön jogszabályokban meghatározottak szerinti megelőzési, illetve 
helyreállítási intézkedésre. 
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(2) A helyi jelentőségű természeti terület esetén a jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy 

megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető 
tevékenységeket. A határozat – a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos 
sérelme, illetve veszélyeztetése esetében – fellebbezésre tekintet nélkül azonnal 
végrehajthatóvá nyilvánítható. 
 

Természetvédelmi bírság 
 

11.§ 
 

(1) A jegyző természetvédelmi hatóságként jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja a Ttv. 
a) 80.§ (1) bekezdés a) pontja esetén a természet védelmét szolgáló önkormányzati 

rendelet, illetve a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése; 
b) 80.§ (1) bekezdés b) pontja esetén a helyi jelentőségű védett természeti terület 

állapotának, minőségének, jogellenes veszélyeztetése, rongálása, károsítása; 
c) 80.§ (1) bekezdés c) pontja esetén a helyi jelentőségű természeti terület jogellenes 

megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem 
egyeztethető tevékenység folytatása; 

d) 80.§ (1) bekezdés e) pontja esetén a jegyző engedélyéhez, hozzájárulásához kötött 
tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő végzése. 

 
(2) A jegyző által kiszabott természetvédelmi bírság – a környezetvédelemről szóló helyi 

önkormányzati rendeletben szabályozott – Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételét 
képezi. 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 

12.§1 
 

Polgári jogi felelősség 
 

13.§ 
 

Az, aki a természet védelmére vonatkozó jogszabályokat, egyedi hatósági előírásokat 
megszegve kárt okoz, a kárt a Polgári Törvénykönyv 345-346. §-aiban foglalt szabályok szerint 
köteles megtéríteni. [Tvt. 81.§ (1) bekezdése]. 
 

IV. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Hatálybalépés 
 

14.§ 
 

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 
 Zalántai Endre s.k.             Nagy János s.k. 
     polgármester  jegyzői jogkört gyakorló aljegyző 
 
 

 
1 Hatályon kívül helyezte: 9/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § 8. pontja. Hatálytalan: 2012. V. 31-
től. 
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Melléklet a 24/2007. (XII. 31.) rendelethez2 
 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
 

1. Dózsa György utcai öreg kocsányos tölgy (természetvédelmi érték) 
 

hrsz.: 2162 
területe: az Ady E. utca, és a Dózsa Gy. utcák kereszteződésénél, 
közterületen, kb. 10 m2 –en álló magányos fa 
 

2. Szent János utcai japánakác fák - 5 db (természeti érték) 
 

hrsz.: 1499 
területe: a Szent János utca- Hősök tere és a Gr. Széchenyi utca közötti 
szakaszán, az északi oldalon, mintegy 150 m2 területen 
 

3. A Bácsalmás Sóstó melletti erdő- és gyepterület, továbbá a Sóstó északi oldalánál, a szilárd 
burkolatú út és a tómeder közötti gyepes terület a következők szerint: 
 

a.  hrsz: 0619/1 (teljes területével) 
     területe: 9728 m2 
b.  hrsz. 0609 (teljes területével) 
     területe: 8 ha 1225 m2  
c.  hrsz: 0612 (teljes területével) 
     területe: 7 ha 6662 m2 
 

4. Bácsalmás Kossuth Park Természetvédelmi Terület 
 

hrsz.: 1981, 1982, 1983, 1984 
területe: 3 ha 9824 m2 

 

5. Bácsalmási Templompark Természetvédelmi terület 
 

hrsz.: 1273 
területe: 1 ha 7250 m2 

 

6. Gr. Széchenyi utcai platánfák – 5 db 
 

hrsz.: 1287 
területe: 200 m2 

 

7. Szent János utcai vadgesztenyesor – 15 db 
 

hrsz.: 1499 
területe: mintegy 450 m2 

 

8. Az 5501 jelű Kelebia-Baja ök. út 34-018 km. Szelvényének bal oldalán álló szürke nyár 
 

hrsz.: 0450 
területe: mintegy 6 m2. 

 
9. Református templom előtti kocsányos tölgy 
 

hrsz.: 2382 
területe: 60 m2  

 
2 Megállapította: 17/2008. (VII. 02.) rendelet 1. §. Hatályos: 2008. VII. 2-től. 


