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Tárgy: védett természeti terÜleten jelzett turistaút

.

Ügyintéző: dr. Varga Viktória Tímea

kialakítása

Csik Enikó
Telefon: (06-1 ) 224-9100

Hiv. szám: -

Melléklet:-

HATÁRozAT

Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a Duna-Dráva Nemzeti Park
lgazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9.; KUJ: 100137822; továbbiakban: Engedélyes) részérea DunaDráva Nemzeti Park és a Dunaszekcsói Löszfal Természetvédelmi TerÜleten a Dunaszekcso 0184'
0185 hrsz.-ú fokozottan védett,- és a Báta 0265/d' o265/f,0277,0282lb,0298' 0307,030B/a, 0309/a
0309/b, 0310128, 0311 hrsz.-Ú védett természeti terÜleteken, a védett természeti terÜlet jellegének,
használatának megváltoztatását (jelzett turistaút kialakítását) 2018. december 31. napjáig
term észetvédel m i sze m pontból az alábbi feltételekke

A

l

engedélyezi.

1. A

jelzett turistaút kialakítására kizárőlag

nyomvonalon kerÜlhet sor.

a

benyÚjtott kérelemhez mellékelt térképenjelölt

2. A

jelzett turistaÚt kialakítása nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az érintett országos
jelentőségű védett és íokozottan védett természeti terÜleteket, azok növény- és állatvilágát,
valamint az ott található védett természeti értékeket.

3.

A jelzett turistaÚt kialakítása nem veszélyeztetheti vagy károsíthat1a az érintett védett természeti
terÜletnek nem minősÜlő Natura 2000 terÜleteket, az ott található közösségi jelentoségŰ és
kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élóhely típusokat.

4. A

védett természeti terÜletet

a

jelzett turistaÚt kialakítási munkáival kizárólag napkeltétől

napnyugtáig lehet igénybe venni, az éjszakai munkavégzéstilos.

5.
6.

A festett jelzések íatörzseken helyezhetóek el, amennyiben ez nem mindenhol valósítható meg,
ott tájba illo módon kell kialakítani és kihelyezni azokat.

A tervezett jelzett turistaút meglévo járó felÜlete nem szélesítheto, nem állandósítható és nem

javítható.

7.

A jelzett turistaúton a védett természeti terÜlet életközösségét zavarő eszközök
(pl. világítás' hangosítás, hirdetés, stb.) nem helyezhetoek el.

8.

Jelen engedély a turistaút kiépítésére
nem jogosít.

9.

A jelzett turistaút megszűnése esetén a védett természeti terÜletet az eredeti állapotához közeli
állapotba kell visszaállítani (a jelzéseket el kell távolítani), idegen anyag a felszínen és a talajban

és létesítmények

nem maradhat.

10. A jelzett turistaút kialakítása során az Engedélyes köteles jelen határozatot magánál tartani és azt
az ellenőrzésre jogosult személy kérésérebemutatni.

Az engedély a szÜkséges egyéb hatÓsági, szakhatÓsági, tulajdonosi, vagyonkezeloi, stb. engedélyek
beszerzése alól nem mentesít. A Kormányhivatal munkatársai jogosultak az előírt feltételek
betartásának ellenőrzésére.
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