Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításról
Földeák
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1)
bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazása alapján és az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Kornél-erdő nevű
területet, melynek elnevezése Földeáki Kornél-erdő Természetvédelmi Terület.
2. §
(1) A terület védetté nyilvánításának célja az erdő őshonos életközösségének
hosszú távú fenntartása, a jövő nemzedékek számára történő megőrzése,
helyreállítása, fejlődésének biztosítása, természetvédelmi, tudományos,
esztétikai, természetvédelmi oktatási-nevelési jelentősége miatt.
(2) A védetté nyilvánítás indoka: Az 1885-ben telepített Kornél-erdő az idős,
őshonos, fa-cserje-és lágyszárú növényfajokkal, valamint az itt élő
állatfajokkal, az erdőben kanyargó Száraz-ér medrével kiemelkedő
természetvédelmi értéket képvisel a térségben.
3. §
(1) A Kornél-erdő helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 70 ha,
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai: Földeák külterület 087/11, 087/12,
085/1, 085/2, 085/3, 097/4, 088/2, 090/2, 091/2, 089/2 hrsz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyrajzi számú ingatlanok területei az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000
területnek minősülnek.
4. §
(1) A 087/11, 087/12 hrsz. alatti területek természetvédelmi kezelési feladatait
ellátó szervezet a területek tulajdonosa, a Marostáj Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (6774 Ferencszállás Szegedi u. 27.)
(2) A 085/1, 085/2, 085/3, 097/4, 088/2, 090/2, 091/2, 089/2 hrsz. alatti területek
természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet a Délalföldi Erdészeti Zrt.

(6721 Szeged, Zsótér u. 4/b.) Az erdő kezelési tervének elkészítéséről és annak
gondozásáról is a Délalföldi Erdészeti Zrt. gondoskodik.
5. §
(1) A 3. §-ban meghatározott területeken az engedélyköteles tevékenységek
és korlátozások körét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
foglalja magában.
6. §
(1) Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

Vass Imre
polgármester

Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület 2012.március 28-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2012. március 29-én – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel –
került kihirdetésre.
Földeák, 2012. március 29.
Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításról szóló
8/2012.(III.29.) önkormányzati rendeletéhez
( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:
I.

Társadalmi hatás: minimális

II.

Gazdasági hatás: nincs

III.

Költségvetési hatás: nincs

IV.

Környezeti következményei: pozitívan minimális

V.

Egészségi következményei: nincs

VI.

Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: nincs

VII.

A megalkotás szükségessége: a törvényesség betartása miatt

VIII.

A

jogalkotás

elmaradásának

várható

következményei:

jogsértésből következő eljárás

IX.

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek: biztosítottak.

Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

INDOKOLÁS
Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításról szóló
8/2012.(III.29.) önkormányzati rendeletéhez
( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján)

Földeák község Képviselő-testülete a 131/1994. (XI.30.) számú határozatával az akkor
hatályos jogszabályoknak megfelelve helyi jelentőségű természetvédelmi területté
nyilvánította a Földeáki Kornél-erdő elnevezésű területet.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptemberében tájékoztatta az Önkormányzatot,
hogy a természetvédelemért felelős miniszter által vezetett országos hatósági nyilvántartás
kapcsán zajlik a helyi védett természeti területek nyilvántartásának felülvizsgálata.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bekezdésének b) pontja
értelmében természeti területet és más védelemre érdemes földterületet helyi jelentőségű
terület esetén rendeletben a települési önkormányzat nyilvánít védetté.
Tekintettel arra, hogy a természet védelméről szóló törvény, a védetté nyilvánításhoz az
önkormányzati rendeleti formát írja elő, valamint a jogbiztonság következményére is
figyelemmel a megjelölt természetvédelmi területre vonatkozóan a jelenlegi önkormányzati
határozat helyett a törvényi előírásoknak megfelelő, önálló védetté nyilvánító rendelet
megalkotása szükséges.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a
rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Wéberné Bandur Rozália
körjegyző

