Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (XII. 23.) önkormányzati
rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról

Farád Község Önkormányzat 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.§
(1) A képviselő-testület helyi jelentőségű védett Természetvédelmi Területté nyilvánítja
az alábbi területet:
Megnevezése: Farádi Sarlay-kúria kertje
Helyrajzi száma: 5734 hrsz., magánterület
Terület kiterjedése: 1,05 ha
Törzskönyvi száma: 7/94/TT/01
(2) A képviselő-testület helyi jelentőségű védett Természeti Emlékké nyilvánítja a Farádi
védett fákat:
Megnevezése: A Fő utca mindkét oldalán a 85. sz. főút és a katolikus templom között
lévő hársfák, hársfasorok.
Helyrajzi száma: 5272/1 és 5276 hrsz., önkormányzati tulajdonú területek
Törzskönyvi száma: 7/95/TE/01
(3) A természetvédelmi terület és természeti emlék kezelési tervét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.

2.§
A védettség indoka és természetvédelmi célja a helyi jelentőségű védett természeti területeken
található értékes és a településképet meghatározó kertek, fás közterek, fasorok és idős fák
megőrzése. A természeti területek és emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig
bekövetkezett károsodás csökkenése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a hiányzó egyedek
pótlása, a jelen és jövő nemzedékek számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása,
bemutatása.
3.§
(1) A helyi védelem alatt álló természeti értéknek a védelem céljának megfelelő
folyamatos karbantartásáról, rendeltetésének megfelelő használatáról, illetve
fenntartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
(2) A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett természetvédelmi terület
minden alkotóelemére és részletére, valamint a védett természeti emlék fák, fasorok
alatti területre is.

4.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2011. december 24-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a Fertő-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság részére történő megküldéséről a körjegyző gondoskodik.
Farád, 2011-12-22

Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése a körjegyzőség farádi hivatalának hirdetőtáblájára történő
kifüggesztéssel megtörtént 2011. december 23-án.
Pálfi Zoltánné
körjegyző

1. melléklet a 14/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű védett Természetvédelmi Terület kezelési terve
Farádi Sarlay-kúria kertje Természetvédelmi Terület
-

A kertben található természetes növényzetet, a fákat és a cserjéket meg kell
őrizni, pusztulásuk esetén azonos fafajú fákkal kell pótolni.
A védett területek gyeppel borított részeit rendszeresen gondozni kell.
A területeken élő fák nem igényelnek aktív kezelést, koronaalakítást, a száradó
ágak gallyazása a balesetveszély elhárítása miatt alkalmanként szükséges.

Helyi jelentőségű védett Természeti Emlék és területük kezelési terve
Farádi védett fák Természeti Emlék
-

A kezelés célja az idős fák, fasorok hosszú távú fenntartása.
A fák pusztulása esetén ugyanolyan fafajú fával történő pótlást kell végezni.
A területeken élő fák nem igényelnek aktív kezelést, koronaalakítást, a száradó
ágak gallyazása a balesetveszély elhárítása miatt alkalmanként szükséges.

