
 
 
 
 

 

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

15/2006. (IX. 21.) rendelete 

 

a Hidegségi „Papkert” helyi jelentőségű védett természeti területté 

nyilvánításáról 
 

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban önkormányzat) a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 24. § (1) bekezdésének b) pontja 

alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A képviselő-testület Hidegségi „Papkert” Természetvédelmi Terület néven (továbbiakban 

természetvédelmi terület) helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Hidegség 

község belterületén lévő, 6/1 helyrajzi számú, 2,0749 ha területű kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület művelési ágú területet. 

 

2. § 

 

A védetté nyilvánítás célja a terület táji, természeti és kulturális értékeinek megőrzése, a 

terület természetes forrásainak védelme. 

 

3. § 

 

A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési feladatait a terület tulajdonosa, a Római 

Katolikus Egyházközség (9491, Hidegség, Fő u. 19.) látja el. 

 

4. § 

 

A természetvédelmi területen a törvényben foglalt előírásokon kívül az alábbi előírásokat kell 

betartani:   

 

 A természetvédelmi terület kezelése során biztosítani kell a füves területek évente 

háromszori kaszálását. 

 A területről évente el kell távolítani az adventív, a termőhelyet veszélyeztető fajok 

egyedeit és biztosítani kell a felverődött sarjak, magoncok évenkénti ritkítását.  

 El kell végezni az idős fák ápolását, a sétaút, valamint az épületek melletti fák 

balesetveszélyes (száraz, korhadt, megtört) ágainak levágását, és a sebek kezelését. 

 Az elhalt fák pótlásáról legkésőbb az elhalást követő vegetációs időszak végéig 

gondoskodni kell. 

 A természetvédelmi területen növényvédőszeres kezelést csak karantén károsítók, 

károkozók ellen, és a csak az elsőfokú természetvédelmi hatóság engedélyével lehet 

végezni. 

 Biztosítani kell a területen fakadó források rendbetételét, a forrásvizek elfolyásának 

lassítását úgy, hogy az nem okozhat oly mértékű talajátázást, hogy rézsűcsúszások 

alakulhassanak ki. 



 

 

 

 A természetvédelmi területen a beépített terület és a burkolt felületek nagysága nem 

növekedhet. 

 Biztosítani kell a területen található ingatlanok eredeti állapotának, jellegének megőrzését 

is. 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat ellenőrzésre és tájékozódásra jogosult a természetvédelmi terület 

állapotára vonatkozóan. 

 

(2) Az önkormányzat gondoskodik a természetvédelmi terület táblával való megjelöléséről, 

amelyben felhívja a figyelmet a védettség tényére, és az ebből fakadó főbb korlátozó 

rendelkezésekre. 

 

6. § 

 

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tvt. és annak végrehajtási rendeleteit kell 

alkalmazni. 

 

7. § 

 

Jelen rendelet elfogadását követően Hidegség község jegyzője gondoskodik a Soproni Körzeti 

Földhivatalban a védettség tényének a tulajdoni lapon történő feltüntetéséről. 

 

8. § 

 

Jelen rendelet 2006. október 1.-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

…………………………………… 

Kovács István 

polgármester 

…………………………………… 

dr. Pilz Tamás 

jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2006. szeptember 21. 

 
              dr. Pilz Tamás 

           jegyző 
 


