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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testület 2/2021. (VII.1.) Kt. határozatával 

felkérte Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, illetve a Jánossomorjai 

Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Vezetőjét, hogy a helyi természeti értékeket 

tartalmazó jogszabályait/dokumentumait vizsgálja meg, a vizsgálat eredményéről a soron 

következő képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást. 

A vizsgálat eredményéről az alábbiakban adunk tájékoztatást: 

1. Védetté nyilvánításról rendelkező önkormányzati rendelet: 

 

A településkép védelméről szóló 23/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelete 63. § (3) 

bekezdése az egyes helyi jelentőségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 13/2008. 

(X.30.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte, így a védelemről helyi 

önkormányzati rendelet nem rendelkezik.  

 

2. A természeti értékek hatályos felsorolása: 

 

A településkép védelméről szóló 23/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelet függeléke 

tartalmazza a természeti értékek hatályos felsorolását helyi egyedi védelem szempontjából az 

alábbiak szerint: 

Helyi egyedi védelem alatt álló természeti értékek: 

 

 név hrsz helye fontosabb 

adat 

1 Juharlevelű platán 732 malomudvar, vasúti oldal 

kerítése mellett 

kb. 100 éves 

2 Fehér eper 732 malomudvar vasút oldali 

kerítésén belül  

90-100 éves 

3 Korai juhar 657/2 vasúti átjáró keleti oldalánál, 

magántelken 

80-90 éves 

4 Vadgesztenye 732 malomi lakóház előtt 80-100 éves 

5 Kislevelű hárs 725/6 vasútállomás épülete mellett 100 év körül 

6 Kislevelű hárs 1157 épületek közt, kerítés mellett 80-90 éves 

7 Kislevelű hárs 733/9 bölcsőde előtti bejáratnál kb. 90 éves 

8 Vadkörte 0266  kb. 80 éves 

9 Szürkenyár 0265 „olajkúti út” mellett, a két híd 

között félúton 

60-70 éves 

10 Szürke nyár 0265 „olajkúti út” mellett, a 9. sz. 

fa közelében 

kb. 60 éves 

11 Fekete nyár 0533 Hanságnagyerdőtől Ny-ra 

lévő kavicsos út menti 

árokban 

kb. 80 éves 

12 Magas kőris 0627 Kendergyár közelében, 

csatorna-parton 

80-90 éves 
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13 Kislevelű hárs 0997 a volt Rohrerföld major ÉNy-

i, erdőnek nyilvántartott 

részében, tisztás szélén 

90-100 éves 

14 Kislevelű hársfa sor 682 Hársfa utca északi oldalán 12 db fa, kb. 

80 éves 

15 Vadgesztenye fasor 733/10;733/9 RábaköziTakarékszövetkezet 

parkolójától a Bölcsőde 

udvarának végéig, a vasút 

menti oldalon 

11 db fa, 

köztük 1 

kislevelű 

hárs 

kb. 80 éves 

16 Somorjai kiserdő 1891-1928 Somorjai városrészen, az 

Iskola utca-Árpád utca közti 

kertvégeknél 

Területe: 2 

ha körül 

 

3. Jánossomorja Város Környezetvédelmi Programja (2021-2025): 

 

A Környezetvédelmi Program a 2. pontban szereplő kimutatást tartalmazza. 

 

Megállapítások: 

 

Megállapítást nyert, hogy az egyes helyi jelentőségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról 

szóló 13/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre került, így helyi 

természeti védettséget megállapító jogszabállyal nem rendelkezünk.  

Amennyiben a T. Képviselő-testület dönt arról, hogy az önkormányzati rendelet ismételt 

megalkotása szükséges, a fentiekre figyelemmel teheti meg: A környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-

testülete, illetve a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati 

rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - 

illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben 

korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. A települési önkormányzat képviselő-

testülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú 

növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. Továbbá a 

települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, 

illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § 

(1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az 

illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi 

igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési 

önkormányzatot. 

 

A településképi rendelet (természeti értékek függeléke) felülvizsgálatához továbbá több 

államigazgatási szerv véleményének kikérése lenne szükséges, amennyiben a Képviselő-

testület módosítani kívánja. 

 

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Program elfogadásakor kérte továbbá, hogy vizsgálja 

meg a lehetőségét annak, hogy a „jánossomorjai kiserdő”, illetve a „Balsay-park” a helyi 

természeti értékek részévé válhasson. Megállapítást nyert, hogy a „jánossomorjai kiserdő” 

ugyanazon a helyrajzi számon található, mint a Hulladékudvar, továbbá az erdő 

magántulajdonban álló ingatlanokra is kiterjed.  
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Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi önkormányzati rendelet megalkotását követően a jegyző 

feladata, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt védelmet az ingatlannyilvántartásba 

feljegyeztesse. A helyi természeti védelem bejegyzése továbbá korlátozhatja az Önkormányzat, 

illetve a magántulajdonosok (jogos) érdekeit is, amennyiben a teljes ingatlanra bejegyzésre 

kerül, így akár beruházásokat akadályozhat meg (pl. hulladékudvar lehetséges bővítése). 

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a képviselő-testület az előzetes hatástanulmányt 

részletesen folytassa le a helyi természeti értékek, illetve annak elhelyezkedése 

vonatkozásában. Javasoljuk, hogy az eljárása során vegye figyelembe, hogy önkormányzati 

tulajdonú területeken akár telekmegosztás, telekalakítás is szükségessé válhat. 

A természeti értékek aktuális kimutatása: 

 név hrsz helye fontosabb 

adat 

1 Juharlevelű platán 732/2 malomudvar, vasúti oldal 

kerítése mellett 

kb. 100 éves 

2 Fehér eper 732/2 malomudvar vasút oldali 

kerítésén belül  

90-100 éves 

3 Korai juhar 657/5 vasúti átjáró keleti oldalánál, 

magántelken 

80-90 éves 

4 Vadgesztenye 954/2 malomi lakóház előtt 80-100 éves 

5 Kislevelű hárs 725/10 vasútállomás épülete mellett 100 év körül 

6 Kislevelű hárs 1157 épületek közt, kerítés mellett 80-90 éves 

7 Vadkörte 0266  kb. 80 éves 

8 Szürkenyár 0265 „olajkúti út” mellett, a két híd 

között félúton 

60-70 éves 

9 Szürke nyár 0265 „olajkúti út” mellett, a 9. sz. 

fa közelében 

kb. 60 éves 

10 Fekete nyár 0533 Hanságnagyerdőtől Ny-ra 

lévő kavicsos út menti 

árokban 

kb. 80 éves 

11 Magas kőris 0627 Kendergyár közelében, 

csatorna-parton 

80-90 éves 

12 Kislevelű hárs 0995 a volt Rohrerföld major ÉNy-

i, erdőnek nyilvántartott 

részében, tisztás szélén 

90-100 éves 

13 Kislevelű hársfa sor 682 Hársfa utca északi oldalán 7 db fa, kb. 

80 éves 

14 Somorjai kiserdő 1891-1928 Somorjai városrészen, az 

Iskola utca-Árpád utca közti 

kertvégeknél 

Területe: 2 

ha körül 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.15.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a helyi 

természeti értékekről felülvizsgálatáról szóló beszámolót a következőek szerint fogadja 

el: 
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 név hrsz helye fontosabb 

adat 

1 Juharlevelű platán 732/2 malomudvar, vasúti oldal 

kerítése mellett 

kb. 100 éves 

2 Fehér eper 732/2 malomudvar vasút oldali 

kerítésén belül  

90-100 éves 

3 Korai juhar 657/5 vasúti átjáró keleti oldalánál, 

magántelken 

80-90 éves 

4 Vadgesztenye 954/2 malomi lakóház előtt 80-100 éves 

5 Kislevelű hárs 725/10 vasútállomás épülete mellett 100 év körül 

6 Kislevelű hárs 1157 épületek közt, kerítés mellett 80-90 éves 

7 Vadkörte 0266  kb. 80 éves 

8 Szürkenyár 0265 „olajkúti út” mellett, a két híd 

között félúton 

60-70 éves 

9 Szürke nyár 0265 „olajkúti út” mellett, a 9. sz. 

fa közelében 

kb. 60 éves 

10 Fekete nyár 0533 Hanságnagyerdőtől Ny-ra 

lévő kavicsos út menti 

árokban 

kb. 80 éves 

11 Magas kőris 0627 Kendergyár közelében, 

csatorna-parton 

80-90 éves 

12 Kislevelű hárs 0995 a volt Rohrerföld major ÉNy-

i, erdőnek nyilvántartott 

részében, tisztás szélén 

90-100 éves 

13 Kislevelű hársfa sor 682 Hársfa utca északi oldalán 7 db fa, kb. 

80 éves 

14 Somorjai kiserdő 1891-1928 Somorjai városrészen, az 

Iskola utca-Árpád utca közti 

kertvégeknél 

Területe: 2 

ha körül 

 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.15.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorja, 4521, 968/8 helyrajzi számú ingatlanokat meg kívánja osztani. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Jánossomorja, 4521, 968/8 hrsz. megosztásához 

szükséges dokumentációt készítse elő, nyújtsa be az engedélyezésre jogosult 

hatósághoz. 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2022. december 31. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2021. szeptember 6. 

 

dr. Péntek Tímea s.k. 

           jegyző 


