tervezet
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének ……/2019.(……...) önkormányzati rendelete a
a településkép védelméről szóló
17/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről
szóló 17/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe e rendelet 1.
melléklete lép.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti a településkép védelméről
szóló 17/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019.(VII.5.)
önkormányzati rendelet.

Szalay Imre
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon
megtörtént.
Bősárkány, 2019.
dr. Molnár Erika
jegyző
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1. melléklet a ./2019. (…...) önkormányzati rendelethez
[17/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete]
Bősárkány helyi védelem alatt álló építészeti és természeti örökségeinek jegyzéke
Helyi értékvédelem:
Régészeti lelőhelyek
Bősárkány 2014-ben készült településfejlesztési koncepciója alapján

Régészeti lelőhely

Lelőhely azonosítója

Acsalagi út
Csatári felőli barázdás
Csatári felőli- barázdás II.
Maglóca felőli barázdás
Öregtag
Petőfi utca 15.
Porostelek
Porostelek II.
Rákóczi út 21.
Szőlők
Temető
Töltés előtt
Maglóca felőli barázdás
(Csorna)
Csatornarendszer XLIII.
(Markotabödöge)

31196
31199
78549
59548
1624
1625
59549
77359
57294
31197
48908
73837
72135
35952

Műemléki védelem alatt álló objektumok (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása
alapján, muemlekem.hu, 2017.12.01)
Védett objektum
Kőkereszt
Pietá-szobor
Római katolikus
templom
Szent Családszobor
Szent Sebestyénszobor

Cím

Helyrajzi szám

Fő u.

2581/1
2592
401
933
2568
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Helyi védelem alatt álló objektumok (Az önkormányzat által a VÁTI-nak szolgáltatott adatok
alapján, muemlekem.hu, 2017.12.01)
Védett objektum

Cím

Helyrajzi szám

Rendelet száma

általános iskola, régi
szárny
gondozási központ
katolikus faluház
köztéri szobrok
malomépület
művelődési ház
Nádas vendéglő
plébánia
tájház

Petőfi u. 49-51.

51

13/2001

Kossuth u. 23.
Petőfi u. 47.

366
215

Petőfi u. 44.
Zrínyi u. 2.
Kossuth u. 31.
Árpád u. 7.

902
320
74.
375
201

13/2001
13/2001
13/2001
13/2001
13/2001
13/2001
13/2001
13/2001

Természetvédelem alá eső területek
Bősárkány 2014-ben készült településfejlesztési koncepciója alapján.
Bősárkány közigazgatási területén ökológiai hálózat által érintett területek találhatók, melyek
a következő helyrajzi számokra terjednek ki:
0142, 0145, 0146, 0156, 0167, 0209/1, 0209/3-4, 0256/2, 0256/6-13, 0256/16-19
Ezek az országos jelentőségű természetvédelem alatt álló területek a Fertó-Hanság Nemzeti
Park, azon belül a Hansági Természetvédelmi Körzet, valamint a NATURA 2000 hálózat
részét képezik.
Növénytelepítési tiltólista
A 1143/2014. – az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló – EU rendelet alapján:
1.

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős
bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő
inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó
szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe
kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra,
szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.
A listában szereplő növényfajok:
Magyar név

Tudományos név

borfa, tengerparti seprűcserje

Baccharis halimifolia

kaliforniai tündérhínár

Cabomba caroliniana

vízijácint

Eichhornia crassipes
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perzsa medvetalp

Heracleum persicum

sosnowsky-medvetalp

Heracleum sosnowskyi

hévízi gázló

Hydrocotyle ranunculoides

fodros átokhínár

Lagarosiphon major

nagyvirágú tóalma

Ludwigia grandiflora

sárgavirágú tóalma

Ludwigia peploides

sárga lápbuzogány

Lysichiton americanus

közönséges süllőhínár

Myriophyllum aquaticum

keserű hamisüröm

Parthenium hysterophorus

ördögfarok keserűfű

Persicaria perfoliata

kudzu nyílgyökér

Pueraria montana var. lobata

269/2007. (X. 18.) – a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól – Korm. rendelet alapján:
1.

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és
termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura
2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk
visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszerkijuttatással.
Az érintett növényfajok:
A. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:
Magyar név

Tudományos név

akác

Robinia pseudo-acacia

amerikai kőris

Fraxinus americana

bálványfa

Ailanthus altissima

keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

fekete fenyő

Pinus nigra

erdei fenyő

Pinus silvestris

gyalogakác

Amorpha fruticosa
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kései meggy

Prunus serotina

zöld juhar

Acer negundo

B. Lágyszárú inváziós növényfajok:
Magyar név

Tudományos név

alkörmös

Phytolacca americana

japánkeserűfű fajok

Fallopia spp.

kanadai aranyvessző

Solidago canadensis

magas aranyvessző

Solidago gigantea

parlagfű

Ambrosia artemisifolia

selyemkóró

Asclepias syriaca

süntök

Echinocystis lobata

1.

43/2010. (IV. 23.) – a növényvédelmi tevékenységről – FVM rendelet alapján:

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az
alábbi növények ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum
dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának szakvéleménye alapján, természetes növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos
alapú jegyzéke szerinti további tiltott fajok:
2.

Magyar név
észak-amerikai őszirózsák

Tudományos név
Aster
lanceolatus
(beleértve
A.
tradescantii), A. novi-belgii, A. ×salignus

nyugati ostorfa

Celtis occidentalis

átoktüske

Cenchrus incertus

díszárpa

Hordeum jubatum

japánkomló

Humulus scandens

kisvirágú nebáncsvirág

Impatiens parviflora

vékony szittyó

Juncus tenois

közönséges vadszőlő

Parthenocissus inserta
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tapadó vadszőlő

Parthenocissus quinquefolia

kínai alkörmös

Phytolacca esculenta

magas kúpvirág

Rudbeckia laciniata

parti szőlő

Vitis vulpina

moszatpáfrány-fajok

Azolla caroliniana (A. filiculoides), A.
mexicana

kanadai átokhínár

Elodea canadensis

törpe békalencse

Lemna minuta

kagylótutaj

Pistia stratiotes

3.

