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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy:   Tengelic Község természeti értékeinek helyi védelméről szóló rendelet-tervezet    
              megtárgyalása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Farkas Dénes Tengelic Rákóczi u.16. szám alatti lakos kezdeményezte a tengelici 02 hrsz-ú 
országos közút és a 04 hrsz-ú saját használatú út kereszteződésében álló több, mint száz éves 
2 db kocsányos tölgy helyi védetté nyilvánítását. 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény előírásainak megfelelően a védetté 
nyilvánítással kapcsolatban az alábbi előkészítő eljárást folytattuk le: 
-  véleményezés céljából megkerestük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot , amely 
nyilatkozott, hogy a 2 db kocsányos tölgy helyi védelemre méltó érték, melyeket az 
Igazgatóság nem tervez országos védelem alá helyezni, 
-   az előkészítés során az érdekeltekkel egyeztető megbeszélést és helyszíni szemlét 
folytattunk le, melyről jegyzőkönyv készült, 
-   a tengelici 02 hrsz-ú országos közút tulajdonosa képviseletében a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága (Szekszárd), nyilatkozatában  hozzájárult a tölgyek helyi 
védetté nyilvánításához az alábbi feltételekkel: az érintett tölgyfákon bármilyen szükséges 
beavatkozásról az önkormányzat és az Igazgatóság kölcsönösen tájékoztatja egymást, 
indokolt beavatkozás előtt az Igazgatóság közútkezelői hozzájárulását meg kell kérni, 
valamint a közút kezelőjeként fenntartja azt a jogát, hogy a forgalom biztonsága érdekében 
szükséges ágakat eltávolítsa.  
- az eljárás során kidolgozásra került Tengelic község természeti értékeinek helyi védelméről 
szóló rendelet-tervezet, melynek melléklete tartalmazza a kötelezően elkészítendő 
természetvédelmi kezelési tervet. Természetvédelmi kezelésnek minősül a védett természeti 
érték, terület felmérése és nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, valamint 
helyreállítását célzó valamennyi tevékenység. 
A rendeletnek tartalmaznia kell a védettség indokolását, az érintett helyrajzi számok 
felsorolását, természetvédelmi kezelési tervet, mellékletként térképet. 
A rendelet elfogadását követően a védetté nyilvánítás tényét a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyeztetni és a jegyzőnek is külön nyilvántartást kell vezetni ezekről a 
természeti értékekről. 
  
   
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:  
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a védetté nyilvánítással a természeti értékeket 
az itt élők, ide látogatók megismerhetik ezáltal elindíthat egyfajta  szemléletformálást, 
elősegítheti egy egészséges, esztétikus természet iránti igény kielégítését.  
Környezeti, egészségügyi következmények: a fák védelmével megvalósul az egészséges 
környezet fenntartása 
Jogalkotás szükségessége, elmaradásának következményei: a természeti érték védetté 
nyilvánításhoz kötelező rendeletet alkotnia a képviselő-testületnek 
Adminisztratív terhek, jogszabályalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
Adminisztratív terheket nem jelent a rendeletben foglaltak végrehajtása. Személyi feltételek 
adottak, a tárgyi feltételek megteremtése  nagyobb megterhelést nem jelent, a költségvetésben 
a pénzügyi forrás megteremthető (természeti értéket jelölő tábla megvásárlása, ingatlan-
nyilvántartásba bejegyeztetés ) 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy a tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Tengelic 2012. november   
                                                                                 Tolnai Lászlóné 
                                                                                        jegyző 

 
 

Tervezet 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012(…) önkormányzati 
rendelete  Tengelic Község természeti értékeink  helyi  védelméről. 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény 24.§(1) bekezdés b) pontjában valamint 36.§(1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§.(1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§. 
Tengelic Község Önkormányzata  képviselő-testülete helyi jelentőségű természeti értékként 
védetté nyilvánítja a tengelici 02 hrsz-ú országos közút és a tengelici 04 hrsz-ú saját 
használatú út kereszteződésében  álló 2 db kocsányos tölgyfát.  

2.§. 
A védelem indoka és célja a több mint száz éves tölgyfák megóvása,  bemutatása, oktatási, 
ismeretterjesztési célú hasznosítása. 

3.§. 
(1) A Védelem alatt álló természeti értékeket meg kell jelölni. A védelmet jelölő táblán föl 
kell tüntetni  
a) a védett természeti értékek megnevezését,  
b) a védettség tényét ( „Természeti emlék” )  
c) védelem alá helyezés idejét.  
 
(2) A tábla elhelyezéséről, javításáról, cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.  
 

4.§. 
A természeti értékek kezelési feladatait az önkormányzat látja el. 

5.§. 
A természeti értékek kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza. 
 

6.§. 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
            Gáncs István  sk,                                                                            Tolnai Lászlóné sk. 
            polgármester                                                                                    jegyző 
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Melléklet a …/2012(……) önkormányzati rendelethez 
 
A kocsányos tölgyek természetvédelmi kezelési terve 

a) Tilos a fákat kivágni, élő ágait indokolatlanul gallyazni, eltávolítani, azt bármilyen 
módon károsítani. 

b) A védett fa jelentős mértékű megváltoztatásának engedélyezéséhez a képviselő-
testület hozzájárulása szükséges, kivéve, ha  az  azonnali balesetveszély-elhárítás 
érdekében történik. 

c) A védett fa kivágásához hozzájárulás csak annak biológiai pusztulása esetén adható ki. 
d) A fákat időszakosan növényvédelmi szempontból ellenőrizni kell. 
e) A védett fák korlátozás nélkül szabadon látogathatók. 

 
 

 


