
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
 

Szécsény város Önkormányzata Képviselı-testületének  
38/2007.(XI.28.) rendelete 

helyi jelentıségő védett természeti területek védettségének 
fenntartásáról 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és 
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl szóló 2007. évi LXXXII. 
törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet 
alkotja. 

1. § 

A Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 127/1975.(XI.25) VB számú 
határozatával védetté nyilvánított helyi jelentıségő védett természeti területek 
védettségét Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete e rendelettel 
fenntartja. 
 

2. § 
 
(1)  A helyi jelentıségő védett természeti területek az alábbiak : 
 

a) 2501/4 hrsz  - kivett - kastélypark          területe:   2.7444 m2 

b)  2501/5 hrsz  - kivett - szabadtéri múzeum területe:      2376 m2 

c)  155/1   hrsz  -  kivett - várkert területe:   1.2129 m2 

d)  155/2   hrsz  - kivett - várkert területe: 11.1052 m2 

 
(2)  A területekrıl készült térkép a rendelet mellékletét képezi.  
 

3. § 
 
A védettség indoka és célja a területen meghonosodott növények károsodásának 
megelızése, elhárítása, fontos a természet közeli állapot megırzése, a jelen és jövı 
nemzedék számára történı megırzése. 
 

4. § 
 
(1) A  2. §-ban meghatározott területeken a jegyzı engedélye szükséges a védett 

egyedek természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához. 
(2) A jegyzı korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja a védett természeti 

területet károsító vagy súlyosan veszélyeztetı tevékenységet. 
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5. § 
 
Szabálysértést követ el és 30 E Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki jelen 
rendelet  4.§-ában írt szabályokat megsérti. 
 

6. § 
 
E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 

7. § 
 

E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló 
szerzıdése kihirdetésérıl szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai 
Közösségek jogszabályaival összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 
 
 
Szécsény 2007. november 27. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Szécsény, 2007. november 28.    
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 


