
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/ 2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 
21/1999. (VII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 24.§-ban kapott  felhatalmazás  alapján a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi 
LXV.  törvény  8.§  (1)  bekezdésben  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket 
rendeli el:

1. § A természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 21/ 1999. 
(VII. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2011. október 01-én lép hatályba és 2011. október 02-án hatályát veszti.

Michl József dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző



A rendelet megalkotásának napja: 2011. szeptember 28.

1. melléklet

„3. melléklet 21/1999. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

A helyi védelem alá tartozó egyedi természeti értékek

A B C
1 Érték megnevezése Helye Tulajdonos/kezelő

2 Védett fasorok, facsoportok
3 Vadgesztenye fasor Fényes fasor Önkormányzat
4 Vadgesztenye fasor Hattyúliget utca Önkormányzat
5 Platán- és jegenyenyárfák Erzsébet királyné tér Önkormányzat
6
7 Magányos fák
8 Kocsányos tölgy Quercus robur Alkotmány u. 2. Önkormányzat
9 Eltérő levelű magas kőris 

Fraxinus excelsior
Váralja út (Nepomuki híd) Önkormányzat

10 Platán Platanus acerifolia Rendelőintézet – PROFI PROFI
11 Platán Platanus acerifolia Váralja u. Nepomuki-híd Önkormányzat
12 Platán Platanus acerifolia Hajdú u. 50. Önkormányzat
13 Kislevelű hárs Tilia cordata Bartók Béla út (Büdös-kút) Önkormányzat
14 Kislevelű hárs Tilia cordata Vasútállomás MÁV
15 Platán Platanus acerifolia Alkotmány utca 3. előtti 

közterület (3114 hrsz.)
Önkormányzat



INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bekezdés szerint természeti 
területet  [15.  §  (1)  bekezdés]  és  más  -  e  törvény  22.  §-a  alapján  -  védelemre  érdemes 
földterületet

a) országos jelentőségű terület esetén a miniszter
b)  helyi  jelentőségű  terület  esetén  rendeletben  a  települési  -  Budapesten  a  fővárosi  - 

önkormányzat
nyilvánít védetté.

Az Alkotmány u.  3.  sz.  előtti  közterületen  lévő platánfa  védetté  nyilvánítása  a  fa  korára, 
illetve állapotára való tekintettel indokolt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és a beépülés utáni hatályvesztésről rendelkezik.
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