
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2004. (IV.30.) rendelete

Kiskunfélegyháza Kálvária melletti helyi jelentőségű védett természeti 
terület kialakítása tárgyában

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§
(1)  bekezdésében,  valamint  az  1996.  évi  LIII.  törvény  25.§  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Helyi jelentőségű védett természeti terület rendeltetése
1.§

(1)  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  helyi  jelentőségű  védett
természeti területté nyilvánítja – Kiskunfélegyháza Kálvária melletti helyi jelentőségű védett
természeti terület elnevezéssel – az 1717/15 hrsz-ú terület Kiskunfélegyháza Csongrádi út –
Kálvária térség szabályozási terve által lehatárolt részét.

(2) A nádast, gyepet és szántót magába foglaló terület növény- és állatvilágának megőrzése.

(3) Mintaterület a tudományos kutatás számára.

(4) A természeti értékek szervezett bemutatása az oktatás és ismeretterjesztés érdekében.

VÉDELMI ÉS KEZELÉSI ELŐÍRÁSOK
2.§

(1) A helyi jelentőségű védett természeti terület részletes előírásai az alábbiak:
(a)a  helyi  természetvédelmi  terület,  vagy  annak  rendeltetését  érintő  tervek

jóváhagyásához, illetve módosításához, a hatósági engedélyek kiadásához az illetékes
jegyző hozzájárulása szükséges,

(b) a helyi természetvédelmi területen belül művelési ág megváltoztatásához, valamint a
földnyilvántartási földrészletek alakjának és terjedelmének módosításához az illetékes
jegyző előzetes hozzájárulása szükséges,

©   az  övezetben  tereprendezési  –  terepalakítási  munka  csak  a  természeti  állapot
megőrzése  –  illetve  kialakítása  érdekében  történhet  az  illetékes  jegyző
hozzájárulásával,

(d) nem engedélyezhető a terület felszíni és talajvízviszonyainak negatív megváltoztatása,
(e) a területen rovarírtószert,  növényvédőszert,  gyomirtót,  műtrágyát használni tilos, az

ökológiai gazdálkodásban használt szerek kivételével.
(f) az  övezetben  csak  a  környező  tájban  honos  vagy  a  táj  hagyományos

környezetkultúráját megtestesítő növényzet telepíthető,
(g) erdősáv, élősövény csak 3 szintes (fa-cserje-gyepszint) formában alakítható ki,
(h) gyepfelújítás a helyi természetvédelmi területen nem végezhető,



(i) a  helyi  természetvédelmi  terület  gyepfelületeinek  legeltetése  2  ha/l  szarvasmarha,
vagy 1 ha/2 juh értékénél több állattal nem történhet,

(j) a  gépjármű  közlekedés  –  a  természetvédelmi  kezelési,  hatósági  és  mezőgazdasági
feladatokat ellátó gépjárművek kivételével – csak a kijelölt utakon megengedett,

(k) bármely, az övezetet határoló telekhatáron épülő kerítés engedélyköteles,
(l) a terület fenntartásához szükséges berendezések egységes megjelenéssel, a természeti

környezethez alkalmazkodó formában létesíthetők.
(m)a terület fenntartásához szükséges berendezések egységes megjelenéssel, a természeti

környezethez alkalmazkodó formában létesíthetők.
(n) el kell készíteni az övezet ökológiai leltárát (kataszterét).
(o) 5  évig  a  nádas  művelési  ághoz  tartozó  területeken  gazdasági  tevékenység  nem

folytatható. Beavatkozást csak a természetvédelmi értékek megóvása érdekében lehet
tenni.

Záró rendelkezések
3.§

Jelen rendelet  kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti a 6/2000. (IV.05.) önkormányzati rendelet.

Kiskunfélegyháza, 2004. április 20.

                        Ficsór József                                           Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
                        polgármester                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kiskunfélegyháza, 2004. április 30.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
jegyző
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