BUGAC NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2011. (XII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HELYI JELENTŐSÉGŰ
VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL
Bugac (község/nagyközség/város) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
1. § Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a(z):
a.)„Homokbuckás domb” nevű
b.)„Kishomoki buckák” nevű
c.)„Farkasordító domb” nevű területeket.
2. § (1) A felsorolt helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése:
a.) Homokbuckás domb: 1 ha 4884 m2, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i):
1356, 1377/2
b.) Kishomoki buckák: területe 30 ha 7115 m2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
száma(i):
0250/5,0250/6,0250/7,
0250/9,
0250/10,
250/24,0252/5,
0252/6,0252/15
c.) Farkasordító domb: területe 13 ha 3131 m2, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
száma(i): 0262/1,0262/2,0262/23
(2) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a rendelet
melléklete tartalmazza. [A természetvédelmi kezelési terv készítése minden védett természeti
terület esetében kötelező a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § (1)
bekezdése alapján]
2. § A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja:


a területen található,- a terep szintből kiemelkedő-, hullámos felszínű homokos
terepviszonyok, értékes növényzet, élőhely megőrzése,

4. § Az 1. és 2. §-ban meghatározott területe(ke)n a jegyző engedélye szükséges:
a.) építés-beruházás
b.) művelési ág változás,
c.) kerítés építés,
d.) állatállomány betelepítés,(legeltetés)
e.) terep szintjének megváltoztatásával járó mindennemű munkavégzés,
f.) fa kivágás, fa telepítés, szőlő-gyümölcs telepítés
5. § A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet a(z) települési
Önkormányzat.
6. § Ez a rendelet 2011. december 01.-én lép hatályba.
7. §.
(1) A rendelet kihirdetését követően a jegyző gondoskodik a védettség alá vont területek
védettségi korlátozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

-2(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési
területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a jegyző
gondoskodik.
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