
 
Kunbaracs község Önkormányzata 

Képviselı-testületének  
6/1999.(IV. 7.) rendelete 

a helyi védettségő területekrıl 
(egységes szerkezetben) 

 
 
A helyi védettségő területekrıl szóló 6/1999. (IV. 7.)  rendelet egységes szerkezetben a 
módosításairól szóló 7/2000. (III. 6.) sz. rendelet és a 20/2000. (XII. 4.) sz. rendeletekkel. 
 
Kunbaracs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv . 10. §. /1/ bek. a./ pontjában kapott 
felhatalmazás alapján figyelemmel a természet védelmérıl szóló i996. évi LIII. tv . 24-25. 
§. elıírásaira, e rendeletben határozza meg a helyi védettségő területekkel kapcsolatos 
szabályokat: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Kunbaracs községi közigazgatási területén a 3. §-ban felsorolt 
helyrajzi számú területekre. 
 

2. §. 
 
E rendeletben foglaltakat mind az ingatlantulajdonosok, mind a használók kötelesek 
betartani. 
 

3. §. 
 
Kunbaracs község területén helyi védettségő területek a következık:  
1./ Hajólapos:                  036/14 a                                                       055/4 a 
                                        036/14 c                                                        069 c 
                                         0340/2 f                                                        079/6 b 
 

2./ Orchideás: 0314/4 J    
3./ baracsi kaszálók: 0270/11 c 0259 d  
 0289/7 1  0257/12 t 
 0272/1 a 0305/1 d,j 
 0276/20 b 0307/1 a,c,k,m, 
 0271/4 a,b,g,h,j,k, 022/49 c,d,g, (Kastély) 
 0250 m,x 022/60 c.d,m,n,p,r, 
 0261 m,g   

 
4./ Hosszúláp:  0254/1 l, m, n. p, s, c, f (csatorna) 
                         0250 d,h 
 
1 módosította: 7/2000. (III. 6.) sz. r. és a 20/2000. (XII. 4.) sz. rendelet 



- 2. - 
 

4 §. 
 
A 3. §-ban felsorolt helyi védettségő területeket a rendezési terv folyamatban lévı 
módosítása során figyelembe kell venni. 
 
 

5. §. 
 
helyi védettségő területeken tilos mővelési ágat megváltoztatni, az ıshonos növényzetet 
kitermelni, vagy elpusztítani, tereprendezést, földkitermelést, talajcserét végezni. 
 

6. §. 
 
Amennyiben magasabb szintő jogszabály máskent nem rendelkezik, a helyi védelmő  
területekrıl szóló rendeletet megsértık szabálysértést követnek e1 és az egyéb 
jogszabályokban elıírt pénzbírsággal sújthatók. 
 
 

7. § 
 
 

/1/ E rendelet a kihirdetési napján lép hatályban, a rendelet kihirdetésérıl a jegyzı 
gondoskodik. 
/2/ Hatályát veszti a 7/2000. (III. 6.) sz. rendelet és a 20/2000. (XII. 4.) sz. rendelet. 
 
 
 
Tóth Ferenc sk.                                                                   Volenticsné Kapusi Adrienn sk. 
Polgármester                                                                                           mb. jegyzı 
 
 
Kihirdetve: 1999. április 7. 
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