Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségü természeti területek védetté nyilvánításáról
szóló4/1998. (ITI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunavarsány Város Onkonnányzatának Képviselö-testülete a helyi önkormányzutokról szóló 1990. éví LXV.
törvény 16. § (1) bekezdés a) pontjában bíztosítottjogkörében eljárva, valamínt a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény 24. § (1) - (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi jelentöségü
természeti teriiletek védetté nyilvánításáról szóló 4/1998. (III. 10. ) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R. ) az alábbiakszerint módosítja:
1. § A R. 2. § -a további (3) - (7) bekezdéssel egészül ki:
,, (3) A 2. számú mellékletben felsorolt egyéh terfnészeti terület és természeti emlók védelmére az alubbi
véc/öövezei kerül meghctíározásra:
a) természeti terület eselén amiak haiáráfó] számított 500 méter a véc/öövezef hutáru,
h) természeti emlék esetén annuk elhelyezkedése szerínti ingatlan határától számítotf 500 méter a
. védőövezeí halára.

(4) A véáőövezet rendeJtetését a természet. védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 30. § (3) bekezdése
határozzameg.
(5) A heiyi védett természeti terüleíen és unnak védőövezetét érmtően, a természet védelméről szóló 1996. évf
LIIL tőrvény 39. § (1) bekezdésének a) - h) pontjaibanfelsorolt tevékenységek engedélyezési eljárásai sorun,
a rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a természetvédelmi hatóságnakvizsgálnia kell
a) uzok hatását a védett természeti területre, annak állapotára, vagy rendeltetésére,
b) a felszw alatti víz állapola szempontjábó! érzékeny teriíleteken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25. ) KvVM rendelet alapján afelszm akitüvizekre gyakorolt hatást,
c} a természeli értéketjelentősen befoiyásoló, veszélyeztető, károsító tevékenységek bemutatása megtörtént-e,
d) a fervezeít tevékenységek meg\^alósítása és a gazdálkodás nyomán a várható változásokat, továbhá a
természeíi értékek megóvására, elkerülhetetlen károsodásiik csökkentésére vonatkozó intézkedéseket is.
(6) A helyi jeleíifoségű védett íermészeti terület eseféfí eljáró természeívédelmi hafóság nem udhatja meg a
tevékenységhez való hozzájárulását, ha a véleményezendö dokiimentációhan nmcs kim-utalva a levékenység
hatása a helyi védett természeti területre.
(7) A helyi véáeíi lermészeti területen és ajmak védöövezetét ériníőefí csak olyan fevekenység végezhelo, ami
összhangban van a településrendezési eszközÖkkel, u helyí építési szahályzafíal és unnak mellékleíét képezö
szahályozásitervvel.
2. § AR. 3. § (1) bekezdése helyébe a következÖrendelkezés Íép:
" (1) A természeti értékek megóvásáról, őrzésórŐl,fennturtásáról, bemutatásáról, eseüeges helyreáílításáróí
(összefoglalóan természetvécíelmi' ke^eléséröl) a Fejleszfési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének
kikérése utcm - a polgármes -' ' 'avaslatü alapján - u Képvlselö-testület rendelkezik.
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A rendelet 2011. febmár 9. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került.
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