
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
10/2006. (V.23.) önkormányzati rendelete  

a városi zöldterületek, a közhasználatú parkok használatáról és 
védelmérıl  

 
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja 
1. § 

(1) A rendelet célja: 
a.)  Szécsény lakossága egészségének védelme, Szécsény természeti környezetének 

megóvása a városi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek védelmének, 
fenntartásának és fejlesztésének eszközeivel, 

b.)  az élő növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) rongálásának, pusztításának és 
értékük csökkenésének megakadályozása, 

c.)  a meglévő zöldterületek megszűnésének, területük csökkenésének és 
károsodásának megelőzése, elhárítása és a bekövetkezett károsodás hatásainak 
csökkentése, megszüntetése, 

d.) megszűnő zöldterület, kipusztult növény, illetve növényállomány pótlása, 
e.)  a zöldterület más célra történő felhasználásának tiltása, korlátozása, illetve a 

nem rendeltetésszerű használat feltételeinek meghatározása, 
f.)  a zöldterületeken lévő berendezések, felszerelési tárgyak rongálásának 

megakadályozása, 
g.)  a közút menti növényzet – vonatkozó műszaki igények szerinti – megfelelő 

telepítésével, fenntartásával a közúti közlekedés biztosítása, 
h.)  a zöldterületek rendeltetésszerű használatának szabályozása. 

(2)  A jelen rendelet céljának elérése érdekében Szécsény város közigazgatási területén 
minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy az  
a.) Szécsény város zöldterületeit a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a 

környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, 
b.)  biztosítsa a zöldterületek meglévő védelmét mennyiségi és minőségi 

értelemben. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

A rendelet hatálya kiterjed: 
(1)  Szécsény Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, 

fenntartásában, használatában lévő közhasználatú zöldterületekre, közparkokra, 
közkertekre, játszóterekre, utcai fasorokra és azokat kísérő zöldsávokra. 

(2)  E rendelet szempontjából közparknak, illetve közkertnek minősül: 
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a.)  Várkert - műemlékileg és régészetileg védett (155/2 hrsz) 
b.) Erzsébet téri park – műemlékileg és régészetileg védett (124 hrsz) 
c.) Egykori várárok – műemlékileg és régészetileg védett (76 hrsz) 

(3)  Közhasználatú zöldterületnek minősül 
a.) Strázsadomb (zsidó temető mögött) várkerthez tartozó - műemlékileg és 

régészetileg védett (56 hrsz)  
b.)  Benczúri kastélypark - helyi természetvédelmi terület (2501 hrsz) 
c.)  Kossuth-liget (0275 hrsz) 

(4) Játszótér 
a) Felszabadulás téri játszótér (1306 hrsz) 

(5)  Védett fák, fasorok 
a.)  Platánfa 1 db – Rákóczi út 78. szám udvarán (1462/1 hrsz) 
    ültetve: 1896. a Millennium emlékére 
b.)  Gesztenyés-kert (Haynald-kert) – (75, 76 hrsz) 
c.)  Gesztenyefa 2 db – Ady Endre út 11. szám előtt (114 hrsz) 
d.)  Gesztenyefasor – a Várkertben (155/2 hrsz) 

ültetve: 1905. a Szécsényi országgyűlés 200. évfordulójának 
emlékére 

e.)  Hársfa 1 db – Sas utca 1. számú kertben (1267 hrsz) 
ültetve:  1938. a Felvidék visszacsatolásának emlékére 

f.)  Gesztenyefa 2 db – Temetői kápolna előtt (659/1 hrsz) 
g.)  Távközlési elmék-fa  - Városháza melletti zöldsávban (1292/2 hrsz) 

ültetve: 2004. Emléktáblával megjelölve 
h.)  Török mogyorófa 1 db – Tűztorony melletti téren (1699/8 hrsz) 

ültetve: 2005. a Szécsényi országgyűlés 300. évfordulójának 
emlékére, Emléktáblával megjelölve 

 
RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 
Zöldterületek megóvása 

3. § 
 

(1)  A zöldterületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) 
és zöldterületek egyéb elemeinek, tartozékainak , felszerelési tárgyainak bármilyen 
módon történő megrongálása, elpusztítása, károsítása, szakszerűtlen kezelése.  

(2) A zöldterületen lévő fák kivágása csak a jogszabályban meghatározott módon és 
feltételekkel, a hatósági engedélyben foglaltak alapján kerülhet sor. 

(3)  Tilos a zöldterületen lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések 
stb. szedése, a fák megcsonkítása. 

(4)  Tilos az élő fára plakátot vagy más hirdetést kiragasztani, kiszegezni. 
(5)  Tilos a zöldterületeken a védett állatok és védett madarak bármilyen eszközzel való 

zavarása, fészkeik rongálása, a fiókák elpusztítása. 
 

Zöldterületek használata 
 

4. § 
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(1)  A zöldterület csak rendeltetésszerűen, a jogszabályokban meghatározott módon és 
feltételekkel használható. 

(2) A zöldterületek rendeltetésszerű és a jogszabályoknak megfelelő használatának 
érvényesítéséről és ellenőrzéséről az önkormányzat gondoskodik . Ennek 
keretében az önkormányzat a  zöldterületek rendeltetéséhez igazodóan 
meghatározhatja a zöldterület használatának sajátos szabályait és feltételeit, 
melyről jól látható helyen köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani. 

(3)  A rendelet hatálya alá tartozó zöldterületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és 
módon állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja.  

(4) A rendelet hatálya alá tartozó zöldterületet a rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, 
rendezvények, egyéb üzleti tevékenység) az önkormányzat előzetes egyetértésével, 
csak engedéllyel, ideiglenesen, a helyreállítás költségeinek megtérítése és az 
esetleges hatósági engedélyezés során megállapított megfelelő biztosítékok 
kikötése mellett lehet használni. Az engedélytől eltérő célra történő használat 
megszűntével a zöldterületen az eredeti állapotot a használatra jogosulnak 30 
napon belül saját költségén helyre kell állítani. Ha a növényültetés és az egyéb 
helyreállítási munkák szakmai okok alapján ezen időn belül nem végezhetők el, 
azokat a legközelebbi ültetési időszakban kell végrehajtani. 

(5)  Ha a zöldterület rendeltetésétől eltérő használatára valamely halasztást nem tűrő 
közfeladat ellátása érdekében (pl. csőtörés helyreállítása) kerül sor , a közfeladatot 
ellátónak vagy igénybe vevőnek haladéktalanul  értesítenie kell az 
önkormányzatot, és gondoskodnia kell az eredeti állapot helyreállításáról és a 
jogellenesen okozott kár megtérítéséről. 

(6)  A zöldterületeket , az azokon átvezető útvonalakat, sétányokat, játszótereket 
mindenki saját felelősségére, a jelen rendeletben, más jogszabályokban és az 
önkormányzat által meghatározott  feltételek szerint használhatja. 

(7)  Az önkormányzat a használat szabályairól és feltételiről történő tájékoztatás 
mellett köteles az azok megsértése jogkövetkezményeiről is megfelelő 
tájékoztatást nyújtani. 

(8)  Zöldterületen labda és egyéb játékot folytatni csak az arra kijelölt helyen és mások 
testi épségére figyelemmel lehet. 

(9)  Járművel, kerékpárral csak a zöldterületeken erre a célra kijelölt útjain lehet 
közlekedni. 

(10) Gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, 
beállni tilos. 

(11) A zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett 
tárgyat mosni tilos. 

(12) Zöldterületeken szemetelni, törmeléket vagy egyéb tárgyakat lerakni tilos. 
(13) Zöldterületen reklámhordozót elhelyezni csak a közterület használatra vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések szerint, az önkormányzat engedélyével és a szükséges 
hatósági engedélyek birtokában lehet. 

(14) A játszótereken  és a Várkertben kutyát sétáltatni tilos. 
(15) Egyéb zöldterületeken kutyát csak pórázon szabad vezetni. 
(16) A Várkertben lévő tóban fürödni és horgászni tilos. 
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5. §1 
A zöldterület fenntartásával, védelmével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

ellátása 
 

6. §  
 
Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott célok és feladatok végrehajtásáról a 
kizárólagos tulajdonában lévő Szécsényi AGRO HELP Kht. útján gondoskodik.  

 
Záró rendelkezések  

 
7. § 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Szécsény, 2006. május 22. 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

Dr. Serfőzőné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
 
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2006. május 23. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

 

 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 17/2012.(V.30.) rendelet. Hatálytalan: 2012. május 31-től. 


