Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy a kiemelt oltalmat igénylő földtani, víztani, növénytani, állattani,
tájképi és kultúrtörténeti szempontból vagy más közérdekből védelemre érdemes helyi
természeti területek és értékek körét megállapítsa és azokat védetté nyilvánítsa.
2. §
(1) A rendelet hatálya Letenye város közigazgatási területén természetvédelmi oltalom alatt
álló valamennyi helyi védettségű természeti területre és értékre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Letenye Város Önkormányzata által természetvédelmi
oltalom alatt álló valamennyi természeti terület és érték tulajdonosára, kezelőjére,
használójára (a továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) védett természeti terület: Letenye Város Önkormányzata által e rendeletben védetté
nyilvánított helyi jelentőségű természetvédelmi terület.
b) védett természeti érték: Letenye Város Önkormányzata által e rendeletben védetté
nyilvánított helyi jelentőségű egyedi vagy csoportos földtani, víztani, növénytani, állattani,
tájképi vagy kultúrtörténeti érték.
2. A védett természeti területekre és értékekre vonatkozó közös szabályok
4. §
(1) A védett természeti terület használata során a tulajdonosnak törekednie kell a védett
természeti terület jó állapotban tartására és az esetleges károsodások megelőzésére.
(2) A védett természeti terület és érték állapotának megóvása érdekében a tulajdonossal
egyeztetett módon történő kezelési intézkedéseket a rendelet 1. melléklete, a
természetvédelmi kezelési terv tartalmazza.
(3) A védett természeti területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében és e rendelet mellékletében felsoroltakon túl a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges:
a) közterület-használati engedélyek kiadásához,

b) közlekedési táblák elhelyezéséhez,
c) filmforgatáshoz.
3. A helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek
5. §
(1) Letenye Város Önkormányzata természetvédelmi területként védetté nyilvánítja a
Letenyei Kastélypark nevű területet.
(2) A Letenyei Kastélypark a Letenye 1463/3 helyrajzi szám alatt található 17.850 m2
kiterjedésű területen helyezkedik el. A védelem indoka: A park jelentős élőfa gyűjteménye, a
parkot alkotó fák koruknál, méretüknél és esztétikai értéküknél fogva jelentős tájképi értéke.
A park fái védett állatfajok (védett rovarok, madarak és denevérek) élőhelyei. A védetté
nyilvánítás célja a terület értékes természetközeli és kertépítészetileg átalakított, angolkert
jellegű élőhelyeinek fenntartása, védelme és bemutatása. E rendelet 1. melléklete tartalmazza
a terület természetvédelmi kezelési tervét, a látogathatóság szabályait, valamint a területre
vonatkozó korlátozásokat és tilalmakat.

4. Egyéb rendelkezések
6. §
(1) A védett természeti területet a „Helyi jelentőségű természetvédelmi terület/természeti érték
Letenye Város Önkormányzata” feliratú táblával kell megjelölni. A megrongálódott táblák
javításáról, cseréjéről vagy a hiányzó táblák pótlásáról a polgármester gondoskodik.
(2) A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának
fejlesztéséről, őrzéséről a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2)
bekezdése alapján az önkormányzat gondoskodik.
(3) Önkormányzati tulajdonban lévő helyi jelentőségű természetvédelmi terület és érték a
forgalomképtelen vagyontárgyak körébe tartozik.
(4) A helyi természetvédelmi tevékenység irányítása, összehangolása és ellenőrzése a jegyző
feladata.
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6/A. §

Aki az e rendeletben foglalt kötelezettségét megszegi, azzal szemben az elkövetett
jogsértéstől függően a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. §-a szerinti
természetvédelmi bírság kiszabásának, vagy a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 187. §-ban meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.
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A szakaszt beépítette: 4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. február 7-től.

5. Záró rendelkezések
7. §
Jelen rendelet 2013. november 15-én lép hatályba.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Halmi Béla
polgármester

1. melléklet a 8/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Letenyei Kastélypark természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve
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Természetvédelmi terület adatai:
Letenye, Szabadság tér 15., 16.795 m2 területtel.
Érintett helyrajzi számok: az egységes országos vetületi rendszer (továbbiakban: EOV)
szerint meghatározott töréspontok által határolt Letenye belterület 1463/3 hrsz-ú ingatlan
ingatlanrésze.
Pont száma
1
2
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5
6
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21
22
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Y koordináta (m)
471473.877
471461.543
471460.560
471453.942
471446.730
471443.588
471440.179
471342.393
471339.315
471338.299
471341.688
471365.320
471425.881
471427.976
471418.269
471367.871
471374.327
471381.250
471393.922
471402.486
471425.051
471430.476

X koordináta (m)
123917.588
123826.252
123811.895
123775.673
123723.141
123689.899
123686.763
123696.146
123698.586
123704.620
123732.907
123731.093
123725.459
123747.229
123750.235
123755.264
123808.441
123868.452
123871.003
123876.271
123874.054
123921.178

Megállapította: 4/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos: 2014. február 7-től.
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Térképi vázlata:

Természetvédelmi kezelési terv
1. Természetvédelmi célkitűzések
A terület botanikai és zoológiai értékeinek megóvása.
A terület értékes természetközeli és kertépítészetileg átalakított, angolkert jellegű
élőhelyeinek fenntartása.
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Megállapította: 4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2. pontja. Hatályos: 2014. február 7-től.

Védett növény- és állatfajok állományának megőrzése.
Az egyedi tájkép megőrzése.
A spontán betelepült özönnövények visszaszorítása.
Szükséges a néhány helyen nem kellően karbantartott park egészének rendbetétele.
A látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító
infrastruktúra renoválása, bővítése és a megfelelő állapot elérése után folyamatos
karbantartása.
2. Természetvédelmi stratégiák
A terület botanikai értékeinek rendszeres ellenőrzéssel, szükség esetén karbantartással való
megóvása.
A terület fajgazdagságának, zavartalanságának, valamint a védett növény- és állatfajok
állományának fenntartása.
Az invazív fajok és egyes helyeken a borostyán visszaszorítása, további terjedésük
megakadályozása.
A védett területen illegális hulladéklerakások, valamint a balesetveszélyes létesítmények
felszámolása.
A tervezési területen a park természetvédelmi funkcióihoz kötődő oktatás, bemutatás
lehetőségeit meg kell teremteni.
Folyamatos, tervszerű bővítés.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és
gyarapítása élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. A terület megfelelő kezelése
alatt a védett területen található, spontán betelepült tájidegen- és özönnövények
visszaszorítása, az értékes dísznövények megóvása, valamint az őshonos növényfajok
terjedésének elősegítése értendő.
A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres
gyomirtással a közlekedési felületeken, építmények közelében. A vegyszeres kezelést úgy
szabad alkalmazni, hogy az a növénygyűjteményt ne károsítsa.
3.1.2. Látogatás
A terület – ha ez nem jár a védett fajok zavarásával és a terület állapotának
befolyásolásával – szabadon látogatható.
A kezelők és közműszolgáltatók a szükséges munkavégzés céljából szabadon
közlekedhetnek a területen, az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi
előírások figyelembevételével végezhetők, előzetes bejelentés alapján.
Az aszfaltos utak kivételével a terület kizárólag gyalogosan látogatható, csak a meglévő
sétautakról lehet megtekinteni, ezekről letérni tilos!

A tervezési területen tüzet gyújtani tilos!
A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság
időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
A faállományt és a hozzá kötődő élővilágot károsítani tilos!
3.1.3. Oktatás és bemutatás
A területen – ha ez nem jár a védett fajok zavarásával és a terület állapotának
befolyásolásával – környezeti nevelési tevékenységek szabadon folytathatók. Ilyen jellegű
oktatási rendezvényre a külön jogszabály szerinti engedély nem szükséges.
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző
táblák és információs táblák kihelyezésével, valamint ezek karbantartásával és bővítésével
fejleszteni kell.
3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
A védett terület jellegét nem befolyásoló, a növény- és állatközösségeket nem zavaró
természetvédelmi biológiai kutatások engedély nélkül folytathatók.
3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
A tervezési területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
A tervezési területen újabb épület és egyéb építmény, kerítés, kapu stb. nem helyezhető
el. A már meglévők folyamatos karbantartásáról azonban gondoskodni kell.
A tervezési területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető, a meglévő utak
indokolt mértékű szélesítése, karbantartása megengedett.
A tervezési területen új építésű közmű nem építhető ki.
A tervezési területen legfeljebb 50 fő részvételével zajló, intenzív területhasználattal és
zajkibocsátással nem járó rendezvények megtartásához természetvédelmi engedély
beszerzése nem szükséges. Ennél nagyobb létszámú rendezvény csak az önkormányzat
és intézményei által tartható, előzetes bejelentés alapján, évente 10 alkalommal, a védett
értékek megőrzése és a lehető legkisebb zavarása mellett. A rendezvények idején
ideiglenes építményeket elhelyezni csak a közlekedési felületen lehet, fákhoz bokrokhoz
sátrat kikötni tilos.
A közlekedési-, közmű-, vízgazdálkodási és hírközlési infrastruktúra karbantartása és
jelentős területhasználattal nem járó fejlesztése megengedett. Haváriahelyzet vagy
rendkívüli műszaki hiba elhárítása soron kívül, természetvédelmi engedély nélkül
megtörténhet, de ahhoz csak a legszükségesebb területet lehet igénybe venni, a
területhasználatot be kell jelenteni.
3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra
A terület határát jelző táblák és ismertetőtáblák természetvédelmi engedély nélkül
elhelyezhetők.
A park sétányai mellett hulladékgyűjtők kihelyezése és rendszeres ürítése javasolt.
3.1.7. Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Kastélypark tájképi jellegét meg kell őrizni.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési
módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1.Művelés alól kivett területek kezelése
Új beépítésre szánt terület kijelölése tilos.
Meglévő épület felújítása csak a tájra hagyományosan jellemző módon, természetes
építőanyagok felhasználásával, tájképvédelmi szempontok figyelembevételével történhet.
Forgalomnövekedés okozta természetvédelmi kár megelőzése érdekében a gépjárművel
való közlekedés egyéb jogszabály által lehetővé tett korlátozását biztosító műtárgyak
elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.
Az erdők védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fák kivágása az alábbiakban
meghatározott feltételekkel természetvédelmi engedély nélkül végezhető:
a) Fák kivágása vegetációs időszakon kívül történhet.
b) Az odvas, balesetveszélyes fák kivágása lehetőség szerint szeptemberben történjen
(az áttelelő denevérek érdekében).
c) Invazív fa bármely állapotban és életkorban kivágható. Törekedni kell a sarjadás
megelőzésére.
d) Őshonos fa kivágására akkor kerülhet sor, ha az haváriahelyzet elhárítása érdekében
elkerülhetetlenül szükséges, vagy a fa balesetveszélyes, vagy kidőlésével anyagi kárt
okozhat, vagy egyéb módon akadályozza az ingatlan rendeltetésszerű használatát.
e) Egyéb esetekben az adott fa nyesését, gallyazását természetvédelmi engedély nélkül
el lehet végezni.
f) A kivágott fákat, cserjéket pótolni kell. A park fafajösszetételét és darabszámát fenn
kell tartani.

