Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
33/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 1.§ tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1)
bekezdésének b.) pontjában, a 30.§ (1) bekezdésében, valamint az egyes
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Helyi jelentőségű védett természeti érték védettségének fenntartásáról
1.§ Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 239/1976. VB számú
határozatával védetté nyilvánított Veszprém, „Tiszafa I.” megnevezésű - Veszprém
Vörösmarty tér 7. szám alatti, a veszprémi 4754 hrsz-ú ingatlanon található - helyi
jelentőségű védett természeti érték védettségét Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése fenntartja.
2. A Gizella-udvarban található Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’
faegyedek védett természeti emlékké nyilvánítása
2.§ A Közgyűlés helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a város
belterületén, a Gizella-udvarban található 3 darab Ulmus minor Mill. ’Jacqueline
Hillier’ faegyedet.
3.§ (1)

A 2.§-ban meghatározott természeti emlék területe 0 ha, az egyedek a
Veszprém 24/2 hrsz-ú, 0,7323 ha kiterjedésű kivett közterületen találhatók.

(2)

A természeti emlék természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi
kezelési tervét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4.§ A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a természeti emlék
botanikai, táji és kultúrtörténeti értékeinek védelme és megőrzése.
3. A Fortuna-udvarban található Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’
faegyedek védett természeti emlékké nyilvánítása
5.§

A Közgyűlés helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a város
belterületén, a Fortuna-udvarban található 2 darab Ulmus minor Mill.
’Jacqueline Hillier’ faegyedet.
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6.§ (1)

A 5.§-ban meghatározott természeti emlék területe 0 ha, az egyedek a
Veszprém 24/2 hrsz-ú, 0,7323 ha kiterjedésű kivett közterületen találhatók.

(2)

A természeti emlék természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi
kezelési tervét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

7.§ A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a természeti emlék
botanikai, táji és kultúrtörténeti értékeinek védelme és megőrzése.
4. A Színházkertben található Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’
faegyed védett természeti emlékké nyilvánítása
8.§ A Közgyűlés helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a város
belterületén, a Színházkertben található Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’
faegyedet.
9.§ (1)
(2)
10.§

A 8.§-ban meghatározott természeti emlék területe 0 ha, a példány a
Veszprém 5041 hrsz-ú, 1,2002 ha kiterjedésű „kivett szabadtéri színpad”
nevű közterületen található.
A természeti emlék természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi
kezelési tervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a természeti emlék
botanikai, táji és kultúrtörténeti értékeinek védelme és megőrzése.

5. A Cserhát 3. épület előtt található Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’
faegyed védett természeti emlékké nyilvánítása
11.§

A Közgyűlés helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a város
belterületén, a Cserhát 3. épület előtt található Ulmus minor Mill.
’Jacqueline Hillier’ faegyedet.

12.§ (1) A 11.§-ban meghatározott természeti emlék területe 0 ha, az egyed a
Veszprém 2548/5 hrsz-ú, 1,0222 ha kiterjedésű kivett közterületen
található.
(2) A természeti emlék természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi
kezelési tervét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
13.§

A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a természeti emlék
botanikai és táji értékeinek védelme és megőrzése.
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7. Veszprém belterület Dózsa György út 4. szám alatti ingatlan (132. hrsz.)
nyugati szélén a kerítés vonalában álló 1 db Taxus baccata L. faegyed
védett természeti emlékké nyilvánítása
14.§

A Közgyűlés helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a
Veszprém belterület Dózsa György út 4. szám alatti ingatlan (132. hrsz.)
nyugati szélén a kerítés vonalában álló 1 db Taxus baccata L. faegyedet.

15.§ (1) A 14.§-ban meghatározott természeti emlék területe 0 ha, az egyed a
Veszprém 132 hrsz-ú, 906,139 m2 kiterjedésű magántulajdonú ingatlan
szélén található.
(2) A természeti emlék természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi
kezelési tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
16.§

A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a természeti emlék
botanikai, táji és kultúrtörténeti értékeinek védelme és megőrzése.

8. Közös rendelkezések
17.§

A védett természeti emlékek kezelési feladatait ellátó szervezet a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Parkgondozási Egysége (8200 Veszprém, Kistó u. 8.).

9. Záró rendelkezések
18.§

(1) A rendelet 2018. október 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az
1.
Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’ faegyedek helyi jelentőségű védett
természeti emlékké nyilvánításáról szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet és a
2.
A helyi jelentőségű védett természeti értékek védettségének
fenntartásáról szóló 62/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelet.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
33/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletéhez
A Veszprém, Gizella-udvarban található Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’ helyi
jelentőségű természeti emlék természetvédelmi kezelési terve
1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzés:
Őrizze meg:
a) a terület táji, városképi értékeit,
b) a természeti emlék élőhelyét, parkrészletét,
c) a kultúrtörténeti emlékeket.
2. Természetvédelmi stratégia:
a) a törzsek körüli vesszős díszcserjék szükség szerinti ritkítása, a törzsek
felszabadítása,
b) a természeti emlék körüli pergola és pihenőpadok felújítása,
c) a terület szabadon látogatható,
d) terület értékeit ismertető tájékoztató tábla és hatósági tábla elhelyezése,
e) a parkrészlet rendszeres hulladékmentesítése.
3. Természetvédelmi kezelési mód, korlátozás, tilalom:
a) a vesszős hajtású cserjék visszaszorítása, a faegyedek törzsének
kiszabadítása céljából.
2. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
33/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletéhez
A Veszprém, Fortuna udvarban található Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’ helyi
jelentőségű természeti emlék természetvédelmi kezelési terve
1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzés:
Őrizze meg:
a) a terület táji, városképi értékeit,
b) a természeti emlék élőhelyét, parkrészletét,
c) a kultúrtörténeti emlékeket.
2. Természetvédelmi stratégia:
a) a törzsek körüli vesszős díszcserjék szükség szerinti ritkítása, a törzsek
felszabadítása,
b) a terület szabadon látogatható,
c) a terület értékeit ismertető tájékoztató tábla és hatósági tábla elhelyezése.
3. Természetvédelmi kezelési mód, korlátozás, tilalom:
a) a vesszős hajtású cserjék visszaszorítása, a faegyedek törzsének kiszabadítása
céljából.
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3. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
33/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletéhez
A Veszprém, Színházkertben található Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’ helyi
jelentőségű természeti emlék természetvédelmi kezelési terve
1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzés:
Őrizze meg:
a) a terület táji, városképi értékeit,
b) a természeti emlék élőhelyét, parkrészletét,
c) a kultúrtörténeti emlékeket.
2. Természetvédelmi stratégia:
a) a terület szabadon látogatható,
b) a terület értékeit ismertető tájékoztató tábla és hatósági tábla elhelyezése.
3. Természetvédelmi kezelési mód, korlátozás, tilalom:
a) a száraz ágak, ágcsonkok szakszerű eltávolítása, vágásfelületek kezelése,
b) szükség esetén , az ablakok árnyékolása miatt a lombkorona indokolt mértékű
visszavágása megengedett.
4. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
33/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletéhez
A Veszprém, Cserhát 3. épület előtt található Ulmus minor Mill. ’Jacqueline Hillier’
helyi jelentőségű természeti emlék természetvédelmi kezelési terve
1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzés:
Őrizze meg:
a) a terület táji, városképi értékeit,
b) a természeti emlék élőhelyét, parkrészletét.
2. Természetvédelmi stratégia:
a)
a terület szabadon látogatható,
b) a terület értékeit ismertető tájékoztató tábla és hatósági tábla elhelyezése,
c) a parkrészlet szakszerű gondozása.
3. Természetvédelmi kezelési mód, korlátozás, tilalom:
a) a védendő egyedet leárnyékoló Cerasus avium lombkoronájának visszavágása.
5. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
33/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletéhez
A Veszprém, Dózsa György út 4. szám alatti 132. hrsz. magánterület nyugati szélén található
Taxus baccata L. helyi jelentőségű természeti emlék természetvédelmi kezelési terve
1. A természeti emlék védelmének célja:
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a) Az ingatlan őrizze meg a kultúrtörténeti értékkel is bíró ingatlan több mint
300 éve ültetett tiszafa egyedét.
2. Természetvédelmi stratégia:
A telekhatáron álló tiszafa utcára néző - kerítésen kívüli - oldala szabadon
látogatható. A törvény által előírt szabvány helyi természeti érték (természeti
emlék) tábla és szöveges tájékoztató tábla oktatási, ismeretterjesztési célokat
szolgál.
3.

Természetvédelmi kezelési mód, korlátozás, tilalom:
a) A ház udvarán a fa gyökérzetének környezetében fenn kell tartani a
vízáteresztő felszínt (talaj és keskenyebb lapjára fektetett téglaburkolat), hogy
biztosítsa a csapadékvíz beszivárgását, mivel az utcafront aszfaltburkolata ezt
nem teszi lehetővé.
b) A fatörzs vastagsági növekedéséhez szükséges teret - indokolt esetben - a
kerítés részét képező vaskapu áthelyezésével kell biztosítani.
c) Az úttest űrszelvényébe benyúló ágakat nem a törzsnél, hanem csak
szükséges mértékben az ágak végén lehet levágni.
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