
Kiszombor Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 
20/1999./X. 15./KKÖT 

RENDELETE

A „Vályogos” tó védett természeti területté nyilvánításáról.
(Egységes szerkezet)

A  képviselő-testület  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  /1/
bekezdésében, valamint az 1991. évi XX. törvény 85. § /1/ bekezdése a., pontjában biztosított
jogkörében eljárva, az 1996. évi LIII. törvény 24. § /1/ bekezdés b., pontja alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §

/1/  A  képviselő-testület  a  Kiszombor  község  közigazgatási  területén  található  2508  m2

kiterjedésű 0246/1 helyrajzi számú „Vályogos” tavat védett természeti területté nyilvánítja.

/2/ A védett természeti terület tulajdoni lap kivonatát, valamint térképszelvényét a rendelet 1.
és 2. számú melléklete tartalmazza.

2. §

/1/ A védetté nyilvánítás indoka:
- A tóban olyan ősi magyar halfajok élnek és szaporodnak, amelyek védelem hiányában

kihalással  fenyegetnek.  Ma  már  nem  telepítik  ezeket  a  fajokat,  csak  természetes
élőhelyükön szaporodnak.

- A  tavon  és  a  körülötte  kialakult  nádasokban  védett  madarak  élőhelye  alakult  ki,  a
populáció fennmaradása, szaporodása védelmet igényel.

/2/ A védetté nyilvánítás célja: 
- Az ősi magyar halfajok szaporodási területéül szolgáló vízterület és nádas védelmével a

fennmaradásuk biztosítása.

- A védett vízimadarak fennmaradásához, szaporodásához szükséges környezeti feltételek
biztosítása, a védett madarak háborítatlan fészkelésének és vonulásának biztosítása.

/3/ A természetvédelmi területen élő ősi magyar halfajok és védett madarak listáját a rendelet
3. számú melléklete tartalmazza.

3. § 1

A védett természeti terület tulajdonosa Kiszombor Község Önkormányzata /6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklósi u. 8./
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4. §

/1/ A védett területen jól látható helyeken természetvédelmi jelzőtáblákat kell elhelyezni.

/2/ A terület védetté nyilvánítását az illetékes földhivatalnál az ingatlan nyilvántartásban be
kell jegyeztetni.

5. §

E rendeletben nem szabályozott  kérdésekben a természet  védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény,  a  védett  természeti  területek  és  értékek  nyilvántartásáról  szóló  13/1997.  /V.  28./
KTM  rendelet,  valamint  a  védett  és  fokozottan  védett  életközösségekre  vonatkozó
korlátozásokról  és  tilalmakról  szóló  67/1998.  /IV.  3./  Korm.  rendelet  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.

6. §

E rendelet 1999. október 15-én lép hatályba.

Nagy Tibor sk. Dr. Morvai Márta sk.
polgármester            jegyző

Záradék: 
Módosító rendelet:
11/2002. /VII. 30./KKÖT. hatálybalépés időpontja: 2002. július 30.

A rendelet kihirdetésének időpontja 2002. július 30.

„ A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi 
normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.” 

Kiszombor, 2004. február 24.
Dr. Morvai Márta sk.

jegyző





Ősi magyar halfajok
- Cigány ponty (compó)
- Nyurga ponty
- Tőponty

Védett madarak
- Kis vöcsök
- Búbos vöcsök
- Törpe gém
- Szürke gém
- Barna rétihéja
- Bíbic
- Réticankó
- Billegető cankó
- Dankasirály
- Jégmadár
- Sárgabillegető
- Barázdabillegető
- Réti pityer
- Nádirigó
- Foltos nádiposzáta
- Nádi tücsökmadár
- Nádi sármány
- Guvat
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