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1. számú melléklet 
 
 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2011. (X. 12.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról szóló  

4/1998. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 24. § (1) – (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi jelentőségű 
természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 4/1998. (III. 10.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. §  A R. 2. § -a további (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az 1. sz. melléklet tartalmazza Domariba sziget – mint helyi jelentőségű természetvédelmi érték – 
dunavarsányi területének kiterjedését (hektárban) és a földrészletek helyrajzi számát. A 2. számú melléklet és 
a 4. számú melléklet tartalmazza az egyéb helyi jelentőségű természetvédelmi területeket és értékeket.” 
 
2. § A R. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
3. § (1) A R. 2. számú mellékletének b.) pontja törlésre kerül. 
(2) A R. 2. számú mellékletének c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„c.) A volt Erőspusztai Tangazdaságtól délkeletre fekvő két értékes vizes élőhelyet – az ingatlan-
nyilvántartásban 034/25 hrsz-ú, „a” alrészletű szántóra, melynek tulajdonosa Dunavarsány Város 
önkormányzata, és a 034/7 hrsz-ú szántóra, melynek tulajdonosa a Magyar Állam – a Képviselő-testület 
védetté nyilvánítja.” 
 
4. § A R. a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki. 
 
5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba. 
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 
 Bóna Zoltán       dr. Szilágyi Ákos 
 polgármester                jegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2011. október 12. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került. 
 
 
 
 

dr. Szilágyi Ákos 
         jegyző 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 20/2011. (X. 12.) ÖK RENDELETHEZ 
 
„1. számú  melléklet 

 
A Domariba-sziget Dunavarsány területén elhelyezkedő helyi jelentőségű természetvédelmi területei: 

 
 törzskönyvi szám helyrajzi szám 

1 12/121/TT/98 053/9 
2 12/121/TT/98 053/10 
3 12/121/TT/98 054 
4 12/121/TT/98 083/8 
5 12/121/TT/98 3201 
6 12/121/TT/98 3202 
7 12/121/TT/98 3203 
8 12/121/TT/98 3204 
9 12/121/TT/98 3205 
10 12/121/TT/98 3206 
11 12/121/TT/98 3207 
12 12/121/TT/98 3208 
13 12/121/TT/98 3210 
14 12/121/TT/98 3211 
15 12/121/TT/98 3212 
16 12/121/TT/98 3213 
17 12/121/TT/98 3214 
18 12/121/TT/98 3215 
19 12/121/TT/98 3216 
20 12/121/TT/98 3217 

„ 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 20/2011. (X. 12.) ÖK RENDELETHEZ 
 
„4. számú melléklet 

 

Egyéb természeti területek és 

természeti értékek 
 

a.) A dunavarsányi külterület 056/2 helyrajzi számú 45520 m2 nagyságú, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
kezelésében lévő, a Magyar Állam tulajdonában lévő földrészletből II. jelű, 1752 m2 nagyságú 
területét a Képviselő-testület helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja. 
 

b.)  A terület kiterjedése: 
 

 
 

c.) A helyi jelentőségű védett természeti terület védőövezete a 056/2 hrsz-ú erdő terület ingatlan-
nyilvántartási határa.” 


