
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
32/2000.(XII.28) önkormányzati rendelete 

 a Szécsény 0328/47 hrsz-ú „Belsõ rét”  
helyi jelentõségû természetvédelmi területté nyilvánításról  
 
 
Szécsény város Önkormányzat Képviselı-testülete - Borik Albert 
Szécsény, Szántó Kovács János utca 22. szám alatti lakos 
kezdeményezésére - a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII., valamint a természet védelmérıl szóló 1996. évi 
LIII. törvény (továbbiakban: Tvtv.) 24.§ (1) bekezdés b) pontjában 
biztosított felhatalmazás alapján a következı rendeletet hozza meg. 
 
 

1.§ 
 

A Szécsény külterületi ún. Belsı réten lévı  0328/47 hrsz. alatti 46 ha 
1802 m2 területő, 373,57 aranykorona értékő, 1. számú melléklet 

szerinti ingatlant helyi jelentıségő természetvédelmi területnek 
nyilvánítja.  
 

2.§ 
 

A területen védendık az ott meghonosodott ritka madárfajok, fontos 
az Ipoly-völgy természetközeli állapotának megırzése.    
 

3.§ 
 
A terület fenntartása, az állapot megırzése során be kell tartani a Tvtv. 
elıírásait, különösen a 35-47.§-okban foglaltakat. 
 

4.§ 
 
A tulajdonosok kötelesek  
 - a terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztésérıl, 
ırzésérıl gondoskodni, 
 - a 36.§ (3)-(4) bekezdéseiben elıírt kezelési tervet a miniszteri 
jogszabály megjelenésétıl számított 60 napon belül elkészíttetni, 
 - a tulajdonosok a védett területre korlátozás nélkül látogatókat 
beengedni, 



 - a természeti értékek megismerése és bemutatása érdekében a 
megközelíthetıség biztosítása, tájékoztató és eligazító táblák 
elhelyezése, 
 - az ott végzendı munkákra a jogszabályokban elıírt engedélyek 
beszerzése. 
 

5.§ 
 
A tulajdonosok a természeti védelem alá helyezéssel kapcsolatos és az 
ebbıl fakadó költségeik, káruk megtérítését az Önkormányzattól nem 
kérhetik. 
 
 
 

6.§  
 
 Ez a rendelet 2001. január 1-én lép hatályba. 
 
Szécsény, 2000. december 27. 
 
 

 
Bartusné  

dr. Sebestyén Erzsébet 
jegyzı 

Máté Csaba  
polgármester 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
Szécsény, 2000. december 28. 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet 

jegyzı 

 

 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

A védetté nyilvánított terület adatai 
 
- Helyrajzi száma: 0328/47  
    
- Tulajdonosai, címük, 

tulajdoni arányuk: 
Borik Albert 
29055/38456 

Szécsény,  
Szántó Kovács János utca 22. 

  Vargáné Kiss Melinda 
9401/38456 

Szécsény, 
Attila út 17. 

    
- Területe: 46 ha 1802 m2  
- Aranykorona értéke: 373,57 AK   
 

Az ingatlan  
 

 Mővelési ága Terület Min. oszt. Aranykorona 
 a) gyep (rét) 8 ha 1783 m2 7 45,80 
 b) kivett: tó 1 ha 3277 m2 - - 
 c) szántó 30 ha 2736 m2 5, 6 256,91 
     ebbıl: 1 ha 0067 m2 5 13,99 
  29 ha 2669 m2 6 242,92 
 d) gyep (rét) 1 ha 3982 m2 7 7,83 
 f) gyep (rét) 1938 m2 7 1,09 
 g) kivett: árok 3522 m2 - - 
 h) szántó 4 ha 4564 m2 5 61,94 
 Földrészlet összesen: 46 ha 1802 m2  373,57 

 
 


