
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. Június 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés város belterületén a Fábián ‚utcai hídtól a
Csók utcai hídig tartozó területen az .Blővíz-csatorna
be/területi szakasza a Fehér-Körös holtág természetközeli
állapotának bemutatása” címen 2004-ben mint helyi
természetvédelmi terület védelem alá lett helyezve.
A 2004. augusztus 25-i keltezésű előterjesztés a védelmet
az következőképpen indokolta: „Korábban a rendezési
tervünk tartalmazta az Elővíz-csatorna Fábián utca hídtól a
Csók utcai híd/g lévő területrészének védettségét.
Tekintettel arra, hogy a szabályozási tervvel együtt a
korábbi rendezési terv hatályon kívül lesz helyezve, így
célszerű a védetté nyilvánüást ugyanebben a rendeletben
erre a szakaszra továbbra isfenntartani.”
A védelemmel kapcsolatban önkormányzati fejlesztések
kerülnek veszélybe, ezértjavasoljuk, hogy a védett területek
listájából a 2290 hrsz-ú terület törlésre kerüljön.
Kérem a T. Képviselő-testülettöl az előterjesztéshez
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Békés, 2017. Június 20.
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
VÉDELMÉRŐL szóló

4/1998. (Ill. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. * (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. * (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti értékek
védelméről szóló 4/1998. (111. 27.) önkormányzati rendelet 1. sz melléklet 11. fejezetének 3.
pontjából törli a 2290 helyrajzi számú területet.

2. * E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017.június 20.
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