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Tisztelt Képviselő-testület! 

 Békés Város Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 
4/1998. (III. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. mellékletében foglaltak 
szerint a Békés külterület 081/4. hrsz. alatt felvett területen (Sebők kert, volt Hidasháti ÁG, ld. a 
melléklet térképvázlaton) 8 db kocsányos tölgy (Quercus robur) élvez helyi védettséget, melyek 
becsült kora 120-150 év. 
 A júliusi hónap folyamán a fenti területet érintően a szomszédos telek tulajdonjogával 
rendelkező vállalkozó területcserét kívánt végrehajtani, melynek eredményeként a 081/4. hrsz-ú 
telek megosztásra került volna, azonban ennek a helyi védelem akadályát képezné. 
 A beérkezett szóbeli kérelem alapján helyszíni szemlét végeztünk (az erről készült fényképek 
megtekinthetők Kiss Tamás ügyintézőnél, a 35. sz. irodában), melynek eredményeként 
bebizonyosodott, hogy a védelemmel érintett tölgyfák valójában nem a 081/4. hrsz-ú, hanem a 
081/3. helyrajzi számú területen találhatóak és nem 8 db, hanem 6 db fa áll ott. 
 A fentiek alapján javasoljuk a rendeletben a hiba kijavítása érdekében a 081/4. hrsz-ot 081/3-
ra, illetve a 8 db tölgyfát 6 db-ra módosítani, hogy a rendeletben foglaltak a valóságnak 
megfeleljenek. A Képviselő-testület döntésének hatályba lépését követően szükség lesz azt az 
ingatlan-nyilvántartáson átvezetni, az érintett terület tulajdonosát, illetve az ott esetlegesen található 
utak kezelőjét erről értesíteni. A döntést meg kell küldeni a Körös-Maros Nemzeti Park 
igazgatóságának és az elsőfokú építésügyi hatóságnak. 

Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. E § (2) bekezdésében 
meghatározott hatásvizsgálati szempontok szerint vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi 
jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és 
egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály 
megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a 
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A 
tervezetben foglalt módosító rendelkezések életbe lépése jelentős hatást nem vált ki, a jogalkotás 
elmaradása esetén viszont a rendelet továbbra is téves, a valóságnak nem megfelelő szabályozást 
tartalmazna. 

 Kérem a mellékelt rendelet-tervezet jóváhagyását.  

Békés, 2012. augusztus 22. 
Izsó Gábor  

polgármester 
Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 A HELYI JELENT ŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉR ŐL  
szóló 4/1998. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti értékek 
védelméről szóló 4/1998. (III. 27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete 5. pontjában a „8 db” 
szövegrész helyébe a „6 db” szöveg, a „081/4.” szövegrész helyébe a „081/3.” szöveg lép. 
 
2. § E rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
3. § Hatályát veszti e rendelet 2012. szeptember 2. napján  
 

B é k é s, 2012. augusztus 30. 

 

   Izsó Gábor  Tárnok Lászlóné  

 polgármester                                                                jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. augusztus ..…–én 

 

Tárnok Lászlóné  

   jegyző  

 
 
 


