BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
10/1994./VIII.1./ÖKT. SZÁMÚ RENDELETE
FÁK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
A Képviselőtestület az 1991. évi XX. törvény 85.§ (1) bekezdésének a./pontjában kapott
felhatalmazás alapján a jelen rendeletet alkotja.
Bevezető
A rendelet célja
Napjaink egyre fokozottabb igénye mind az épített, mint a természetes környezet elemeinek
védelme, a természetvédelmileg jelentős értékek megbecsülése.
Babót község lakosságának és az önkormányzatnak közös érdeke fűződik a község
közigazgatási területén elhelyezkedő 1896-ban telepített, un. Millineumi vagy Királyfák
védelméhez.
Az útikönyvekben is megemlített négy kocsányos tölgy a község egyetlen helyi jelentőségű
természetvédelmi emléke, természeti értéke, amelynek megóvása minden olyan emberi
tevékenységtől, amely azok fennmaradását veszélyezteti vagy sérti, a község közös érdeke.
1.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Babót Község közigazgatási területén lévő 1896-ban
telepített négy kocsányos tölgyre. A személyi hatálya kiterjed valamennyi belföldi és külföldi
magánszemélyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre.
(2) Az érintett természeti értékek elhelyezkedése egyenként:
- Babót Község belterülete 865 hrsz-ú Ordódi parkban
- Babót Község belterülete 865 hrsz-ú Ordódi parkban
- Babót Község belterülete 202 hrsz.-ú Béke téren
- Babót Község külterülete 0129/9 hrsz-ú területen, Kapuvár/Beledi- Höveji
útkereszteződésnél, Pihenőerdőnél.
2.§.
(1) A védelemben részesülő négy kocsányos tölgyet óvni kell minden olyan hatástól,
amely fennmaradásukat veszélyezteti vagy sérti.
(2) A fák egészségét, épségét veszélyeztető mindennemű tevékenység tilos a fák
közelében. Tilos a fák megrongálása, pusztítása vagy olyan kezelése, amely értékük
csökkentésével jár és veszélyezteti a fák épségét.
(3) A képviselőtestület a védett fák közelében táblát helyez el, melyen tájékoztatást ad a
fák jellemző adatairól, azok jelentőségéről és felhívja a figyelmet a természeti érték
védelmére.
(4) A fák az önkormányzat tulajdonát képezik. Az ápolási, gondozási teendők ellátásáról
az önkormányzat gondoskodik.
(5) Az ápolási, gondozási teendők a következők:
- a fák és közvetlen környezetük állandó rendbetartása:

-

a természeti kártétel /szél, jégeső, villámlás…/ esetén a megrongálódott fák
helyreállítása, a letört ágak, gallyak eltakarítása.
3.§.

(1) Aki a
a./ védett fákat elpusztítja, megrongálja
b./ védett fák közelében azokat veszélyeztető tevékenységet végez
c./ védett fák közelében tevékenységével vagy mulasztásával szennyeződést, ártalmat,
károsodást idéz elő, szemetel, szabálysértést követ el, tízezer forintig terjedő
pénzbírsággal súlytható.
(2) A szabálysértési eljárást hivatalból vagy bejelentésre az önkormányzat jegyzője folytatja
le.
4.§.
(1) A rendeletet az 1976. évi II. törvénnyel összhangban kell alkalmazni, az itt nem
szabályozott kérdésekben a törvény rendelkezései az irányadók.
(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Babót, 1994. július 29.

Horváth Antal polgármester

Kovács Andrea jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 1994. augusztus 1-én megtörtént.
Babót, 1994. augusztus 1.
Kovács Andrea jegyző

