
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek 

védelméről szóló 16/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 

pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 16/2011. (V. 30.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„5. § (2) A helyi természeti értékek előfordulási helyei alapján a helyi jelentőségű védett 

természeti emlékek az alábbiak: 

6 hrsz  Templom téren található fehér eperfa (Morus alba nigra) és az általános 

iskola mellett található kislevelű hárs fasor (Tilia cordata) 

617 hrsz  Alkotmány utcában található vadgesztenye fasor(Aesculus 

hyppocastanum). 

649 hrsz Bányakápolna utcában található nagylevelű hársfák 

(Tilia platyphylos) 

699 hrsz  Gesztenye utcában található vadgesztenyefák 

(Aesculushyppocastanum). 

678/1 hrsz  Budai Nagy Antal utcában található platánfák (Platanushybrida) és hegyi 

juharfák (Acer pseudoplatanus). 

689 hrsz Vájár utcában található hegyi juharfák (Acer 

pseudoplatanus). 

660 hrsz Rákóczi utcában található japánakác fasor (Sophorajaponica) 

3148 hrsz  Hunyadi János utcában a Tavasz és Nyár utca közötttalálható japánakác 

fasor (Sophora japonica). 

3871 és 0115 hrsz  temetőben található vadgesztenye fasor (Aesculus 

hyppocastanum) és a temető bejáratánál találhatófeketefenyő (Pinus 

nigra)” 

 

2. § 

 

A Rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„11. § (1) Védett természeti emlék a 6 hrsz-ú Templom téren található fehéreperfa (Morus alba 

nigra) és az általános iskola mellett található kislevelű hárs fasor (Tilia cordata). Szélcsökkentő 

szerepük mellett emelik a Templom tér esztétikus hatását.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„12. § (1) Pótlásra kerülő egyed kizárólag túlkoros, minimum 12/14 cm törzskörméretű fa lehet. 

A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor fafajának megfelelő lehet. Teljes fasor 

egységes kiváltása, cseréje esetén az eredeti fasor fafajától eltérő fajú fák ültetése megengedett, 

azzal a kikötéssel, hogy inváziós fás szárú növények (keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus 



angustifolia), mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), 

illatos császárfa (Paulownia tomentosa) és hibridjei, kései meggy (Prunus serotina), zöld juhar 

(Acer negundo)) telepítése tilos.” 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti.  

 

Pilisvörösvár, 2022. február 25. 

 

 
 

             Dr. Fetter Ádám    Dr. Udvarhelyi István Gergely 

                            polgármester jegyző 

 

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a 

alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2022. február 25. napján 11 órakor. 

Pilisvörösvár, 2022. február 25. 

 

 

        Dr. Udvarhelyi István Gergely 

                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


