
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a 23/2011, (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított  

31/2007. (XII. 14.) rendelete 

helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról. 

( módosításokkal egybeszerkesztve) 

Kunhegyes Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXVIII. törvény 6. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

1. § Szolnok megye Tanácsának a természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 1987. évi 
1. számú Tanácsrendeletének 4. §-ában természetvédelmi területté védetté nyilvánított 
„Bige fertő”, helyi jelentőségű védett természeti terület védettségét a Képviselő-testület e 
rendelettel fenntartja.1 

2.§ 

(1) A Bige fertő helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 75 ha 1560 m2, az 
ingatlan-nyilvántartásban szereplő helyrajzi-számai: 0125/15, 0125/18 b, 0127/11, 0127/13 
b, 0127/14, 0127/15, 0103/7, 0103/8, 

(2) 2 

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt 0125/15, 0125/18 b, 0127/14, 0127/15, 0103/7, 0103/8, 
helyrajzi számú ingatlanok az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006 (XII. 8.) KvVM rendelet 3. 
számú melléklete alapján NATURA 2000 területnek minősülnek.  

(4) A területről készült térkép a rendelet mellékletét képezi.3 

3.§ 

A védettség indoka és célja: 

(1) A Bige fertő mozaikosan fellelhető mocsármaradvány, sziki legelő és ősgyep 
jellegzetes növény- és állatvilágának megőrzése. 

(2) 4 

 
                                                           
1 A 23/2011.(XI.30.) rendelet 1. § (1) bekezdése 2011. december 1. napjával módosította. 
2 A 23/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése 2011. december 1. napjával hatályon kívül 
helyezte. 
3 A 23/2011.(XI.30.) rendelet 1.§ (2) bekezdése 2011. december 1. napjával módosította. 
4 A 23/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése 2011. december 1. napjával hatályon kívül 
helyezte. 
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4. §. 

A terület természetvédelmi kezelés feladatait ellátó szervezet a „Kunhegyes Városért” 
Közalapítvány.5 

5. §. 

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési 
területe alapján illetékes Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére történő 
megküldéséről a jegyző gondoskodik.  

Kelt: Kunhegyesen 2007 év december hó 13. napján 

 

 

 

      Szabó András     Rentzné dr. Bezdán Edit 

      polgármester      jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 
 
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 24. § (1)-(2) 
bekezdése alapján: 2007. december 14. napján 
 
 
 
        Rentzné dr.Bezdán Edit 
        jegyző 
 

 

                                                           
5 A 23/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet  1. § (3) bekezdése 2011. december 1. napjával módosította. 
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Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

31/2007. (XII. 14.) rendelete 

helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról. 

 

Melléklet: 6  

 

                                                           
6 A 23/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése 2011. december 1. napjával módosította.  
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Bige fertő 
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