
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelete 

egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról 

  

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. 
§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1. számú mellékletben 
felsorolt egyes fákat, illetve azok termőhelyeit helyi védettségűvé nyilvánítja. 

2. § 

A védetté nyilvánítás célja a természeti értékek károsodásának megelőzése, 
elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, a jelen 
és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása. 

 
3. § 

(1) A védett természeti értékek egészségi állapotának megőrzése érdekében 
végzendő munkálatok:  
a) A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása .  
b) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, a növényi részek eltávolítása 
után sebkezelés.  
c) A megfelelő növőtér - és a lombkoronának megfelelő földterület - állandó 
gyommentességének biztosítása.  
(2) A védett természeti érték termőterülete védőövezetnek tekintendő. A 
védőövezet a törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges 
vetülete körben 2 méterrel megnövelve.  
(3) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a 
következő ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag 
a védett fasor fafajának megfelelő, túlkoros méretű fa lehet.  
(4) Védett fasor védőövezetébe a fasor fajától eltérő fajú faegyedet ültetni nem 
lehet.  

4.§ 

A 2. melléklet tartalmazza a védett értékek természetvédelmi kezelési tervét. 

5. § 



 2 

A terület természetvédelmi kezelési feladatait Szeghalom Város Önkormányzata 
látja el. 

6. § 

(1) Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő- testületének 7/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 45. § (4) 
bekezdése, és 4. számú függeléke. 
 

 

Macsári József     dr. Pénzely Erika 
 Polgármester            jegyző 
 
 
 
A rendeletet 2012.október 27-én kihirdettem. 
 
 
     
        dr.Pénzely Erika 
              jegyző 
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1.  melléklet  Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2012. (X. 27.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Szeghalom védett természeti értékeinek jegyzéke 

 

1) Kocsányos tölgy (Quercus robur) 
Termőhely: Petőfi utcai óvoda udvara 

Az érintett terület helyrajzi száma: 1024/1 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

2) Lucfenyő (Picea abies)  
Termőhely: D’Orday – kastély kertje 

Az érintett terület helyrajzi száma: 1023/1 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

3) Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 
Termőhely: Sportpálya töltés melletti területén, valamint a Kórház-kert 
területén  

Az érintett terület helyrajzi száma: 521, 529/1 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

4) Vadgesztenyék (Aesculus hippocastenum) 
Termőhely: D’Orsay – kastély előkertje 

Az érintett terület helyrajzi száma: 1024/2 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

5) Kocsányos tölgy(Quercus robur) 
Termőhely: Bethlen G. utca – Nagy M. utca kereszteződésében  
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Az érintett terület helyrajzi száma: 1011 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

6) Japánakácok (Sophora japonica) 
Termőhely: Kossuth tér 

Az érintett terület helyrajzi száma: 513 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

7) Vadgesztenyék (Aesculus hippocastenum) 
Termőhely: Kossuth tér 

Az érintett terület helyrajzi száma: 513 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

8) Japánakácok (Sophora japonica) 
Termőhely: Bocskai utcai lakóterületen 

Az érintett terület helyrajzi száma: 975/6 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

9) Japánakácok (Sophora japonica) 
Termőhely: Tildy Z. utca 5. udvarán 

Az érintett terület helyrajzi száma: 981/2 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

10) Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 
Termőhely: orvosi rendelő kertjében 

Az érintett terület helyrajzi száma: 497 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 
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A védetté nyilvánítás indoka: városképi, történeti és ökológiai 
szempontból fenntartásának biztosítása. 

11) Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 
Termőhely: Dózsa Gy. utcán 

Az érintett terület helyrajzi száma: 457/2 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

12) Magyar kőris és japánakácok (Fraxinus angustifolia ssp. 
pannonica) 
Termőhely: leány kollégium 

Az érintett terület helyrajzi száma: 498 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

A védetté nyilvánítás indoka: városképi, történeti és ökológiai 
szempontból fenntartásának biztosítása. 

13) Gimnázium faállománya 
Termőhely: Péter András Gimnázium 

Az érintett terület helyrajzi száma: 239/5 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

A védetté nyilvánítás indoka: a gimnázium udvarán található faállomány 
(szomorú japánakác, kőrisfák, szilfák, juhar, gömbjuhar, japánakác) idős koruk, 
egészségi állapotuk, és változatos fajuk miatt városképi, történeti és ökológiai 
szempontból fenntartásának biztosítása 


