Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (….) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló
15/2007. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(TERVEZET)
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi
LXIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a helyi jelentőségű védett természeti területek
védettségének fenntartásáról szóló 15/2007. (XII.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 15/2007.
(XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel
egészül ki:
(3) „ Az (1) bekezdésben szereplő területekkel közvetlenül határos fertődi 322., 328., 350.,
028., és 329 hrsz-ú területeket az egységes természetvédelmi kezelés megvalósítása végett a
képviselő-testület helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja.”
2. §
(1) A R. melléklete az 1. melléklet szerint módosul, egyben jelölése 1. mellékletre változik.
(2) A R. e rendelet 2. mellékletével - mint 2. melléklettel - egészül ki, mely a R 1. § (3)
bekezdésben írt helyi jelentőségű védett természeti területek kezelési tervét tartalmazza.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
dr. Csoma Sándor
jegyző

Kocsis Ferenc
polgármester

1. számú melléklet a …/2013. (VI….) önkormányzati rendelethez
A R. 1. melléklete az alábbi alcímmel és táblázattal egészül ki:
Az 1. § (3) bekezdésben leírt terület adatai:
Fertődi hrsz.
322
328
350
028
329

Művelési ág (jellege)
Kivett közterület
Kivett közterület
Kivett közterület
Kivett saját használatú út
Kivett vízmű
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Terület nagysága
645 m2
9181 m2
9728 m2
3715 m2
6086 m2

2. számú melléklet a …/2013. (VI….) önkormányzati rendelethez
A R. az alábbi 2. melléklettel egészül ki:

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV
(a fertődi 322., 328., 350., 028., és 329 hrsz-ú területekre)
1. Természetvédelmi célkitűzések






A terület természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.
Az Esterházy-kastély kertje – beleértve a Lés erdőt is – egységes természetvédelmi
kezelésének megvalósítása a helyi védettségnek a jelen rendeletmódosítással
kiegészített területek (utak, valamint vízmű) vonatkozásában.
A tájképi, valamint a növénytani és állattani természeti értékek megóvása, fenntartása.
A természetvédelem érdekeivel összhangban a terület természeti értékeinek kutatása
és bemutatása.
Hozzájárulás ez Esterházy-kastélyegyüttes műemléki értékeinek bemutatásához.

2. Természetvédelmi stratégiák
Az 1. fejezetben meghatározott természetvédelmi célkitűzések, illetve célállapot elérése
érdekében az Esterházy-kastély kertje – beleértve a Lés erdőt is – helyi védettség alá tartozó
területeinek a jelen rendeletmódosítással kiegészített védett területek: kb. 3 méter széles,
zúzott kővel, kaviccsal fedett földutak valamint egy vízmű által a kastély-együttes kertjének
helyi természetvédelmi oltalom alatt nem álló részei szervesen összekapcsolhatókká válnak,
ezáltal biztosítva a természetvédelmi terület egyes részeire történő zavartalan bejutást úgy
gyalogosan, mint – korlátozott mértékben – gépjárművel. Ebből adódóan cél az érintett, most
természetvédelmi oltalom alá vont utak és vízmű műszaki állapotának megőrzése, majd
fokozatos felújítása és folyamatos üzemeltetése.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1 Látogatás; oktatás és bemutatás; kutatás, vizsgálatok
A tervezési területre való belépésre, illetve az ott-tartózkodásra vonatkozó előírások,
korlátozások – a vízmű kivételével - megegyeznek az Esterházy-kastély kertje (beleértve a
Lés erdőt is) helyi védettség alá tartozó területeinek – különös tekintettel a hasonló
paraméterrel rendelkező útjainak – a látogatók általi igénybevételére, ill. a természetvédelmi
és egyéb célból végzett kutatási tevékenységre vonatkozó előírásokkal. Vízmű esetében a
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vr.) előírásai az
irányadók.
3.1.2 Terület- és földhasználat


Tilos a terület vízellátását, az ökológiai vízigény biztosítását veszélyeztető
beavatkozásokat végezni a területen.
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Gépjárműforgalom csak a meglévő utakon lehetséges.



A területen tilos a tűzgyújtás.



A területen új építmény - a természetvédelmi kezelést, az 1. pontban meghatározott
természetvédelmi célkitűzések elérését, valamint a kulturális örökségvédelemmel
kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatok végrehajtását szolgáló építmény, továbbá
az országos kerékpárút-törzshálózat elemének kivételével - nem létesíthető.



A területen vadat vonzó, csalogató vagy a vadlétszámot bármilyen módon növelő
vadgazdálkodási berendezést (sózó, szóró, befogó, etető, stb.) tilos létesíteni.



A területen mesterséges vadkibocsátás tilos.



A területen zárttéri vadtartás, illetve az ezt szolgáló berendezések létesítése tilos.



A vízmű esetén a fentieken túl a Vr. előírásai az irányadók.

3.1.3 Természetvédelmi infrastruktúra
A jelen rendelet-módosítással az Esterházy-kastély kertje (beleértve a Lés erdőt is) helyi
védettség alá tartozó területei határának kiterjesztésével szükségessé válhat egyes, a védett
természetvédelmi terület táblával való megjelölése helyének áthelyezése, melyet a vonatkozó
előírások figyelembevételével kell mielőbb végrehajtani.
3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési
módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1 Művelés alól kivett területek kezelése
A jelen rendelet-módosítással az Esterházy-kastély kertje (beleértve a Lés erdőt is) helyi
védettség alá vont területei öt, művelés alól kivett területtel: közterületekkel, saját úttal és
vízművel gazdagodott. Az érintett ingatlanok egyrészt kb. 3 méter széles, zúzott kővel,
kaviccsal fedett földút, valamint egy vízmű; melyek által a kastély-együttes kertjének helyi
természetvédelmi oltalom alatt nem álló részei szervesen összekapcsolhatókká válnak.
Műszaki állapotuk megőrzése, majd fokozatos felújításuk és folyamatos üzemeltetésük során
különösen az alábbi előírásokat kell betartani:








Folyamatosan biztosítani kell az utak gazmentesítését gyomtalanítással.
Folyamatosan biztosítani kell az utak tisztántartását, síktalanítását. Az utak síkosságmentesítéséhez különböző sókat (NaCl, MgCl, CaCl), illetve acetátokat (CMA, CMP)
tartalmazó készítményeket használni tilos!
Az útfelszín időnként előálló egyenetlenségekeit ki kell javítani.
Az út kijavítása során fokozottan ügyelni kell a megfelelő tömörítés elvégzésére.
Az út felszínének takarása csak a természetvédelmi oltalom alatt lévő terület hasonló
paraméterekkel rendelkező útjain is használatos fajtájú, színű és minőségű kaviccsal,
ill. zúzott kővel lehetséges. Egyéb anyagok (pl.: salak, térkő, aszfalt) használata tilos.
Az utakat gépjárművel csak a kastélykert egyéb helyi természetvédelmi oltalom alatt
lévő részeire vonatkozó előírások, korlátozások szerint szabad igénybe venni.
A vízmű esetén a fentieken túl a Vr. előírásai az irányadók.
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4. A természetvédelmi oltalom alá vont terület térképi bemutatása

Piros vonal: a négy helyi természetvédelmi oltalom alá helyezett út, valamint a vízmű
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