
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
28/2011. (XII.01.) 

 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról 

 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

1. § 
 

A Képviselő-testület helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Gyürky-
Solymossy Kastélykert (a továbbiakban: Kastélykert) elnevezésű területet. 

 
2. § 

 
(1) A Bátonyterenye Kisterenye településrészén lévő Kastélykert helyi jelentőségű védett 
természeti terület kiterjedése 13,2778 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 69/1. 
A terület 1: 4000 méretarányú helyszínrajzát, és légi fotóit az 1. melléklet mutatja be. 
 

      (2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 

3. § 
 
(1) A műemléki védelem alatt álló Gyürky-Solymossy Kastély parkja a város történeti értékű, 
tudatos tervezéssel alkotott közparkja, mely a település tájképi, kertépítészeti értéke. 
 
(2) A védettség indoka és célja a területen található dendrológiai gyűjtemény 
természettudományi szempontból értékes növényállományának megőrzése, fenntartása és 
fejlesztése, a városkép szempontjából fontos zöldfelület fenntartása és fejlesztése, a 
környezeti nevelés és természetvédelmi bemutatás színterének, valamint az élővilág 
természetközeli életfeltételeinek biztosítása. 
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4.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Bátonyterenye, 2011. november 30. 
 
 
 
 
    N a g y – M a j d o  n  József                                              Dr. L e n g y e l n é  Imreh Erika 
                polgármester                                                                                 jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Bátonyterenye, 2011. december 1. 
 
 

   Dr. L e n g y e l n é  Imreh Erika 
                                                                              jegyző     
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1. melléklet a 28./2011(XII.01.) önkormányzati rendelethez 
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2. melléklet a 28./2011(XII.01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Gyürky-Solymossy Kastélykert helyi jelentőségű természeti terület természetvédelmi 
kezelési terve 

 
 
1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések 
Őrizze meg: 

− az őspark eredeti állapotát. 
− a természeti, valamint épített és kultúrtörténeti értékeket. 
− a barokk jellegű tájképi kert szerkezetet. 
− a dendrológiai gyűjtemény természettudományi szempontból értékes 

növényállományának megőrzését, fenntartását, fejlesztését. 
− a parkban megtelepedett növény –és állatfajok életfeltételeit, többek között a madarak 

háborítatlan fészkelését és táplálkozását. 
− a feltételeket a park és az ott található természeti és épített értékeinek fenntartását 

szolgáló szakmai és tudományos kutatásokhoz. 
− a szabadban történő felüdülést, valamint ismeret- és élményszerzést. 
− a bemutatásával az oktatás lehetőségét. 

 
2. Természetvédelmi stratégiák 

− A park jelen és jövő nemzedék számára történő tervszerű fenntartása. 
− A területen élő védett állat - és növényfajok állományainak erősítése megőrzése. 
− A park jellegével összhangban álló természetvédelmi oktatás – nevelést szolgáló 

programok és beruházások megvalósítása, illetve üzemeltetése, valamint a terület 
természeti értékeinek bemutatását szolgáló berendezések kiépítése. 

− A park területén található tómederben vizes élőhely fenntartása. 
 
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 
 
3.1. Látogatás 

− A park területe a kiépített útvonalakon, a gyalogos közlekedés számára folyamatosan 
nyitott 

− A gépjármű forgalom útvonalra és időszakra egyaránt korlátozható. 
− A műemlékek védelme és a látogatók biztonságának érdekében a romterületen a 

falakra történő fellépés tilos. 
− A park területén közcélú, kulturális rendezvények, csak a 4. pontban megjelölt 

területeken tarthatók. A rendezvény ideje alatt különös figyelmet kell fordítani a park 
növény és állatvilágának megóvására. 

 
3.2. Vadgazdálkodás 

− A területen vadat vonzó, csalogató vagy a vadlétszámot bármilyen módon növelő 
vadgazdálkodási berendezést (sózó, szóró, befogó, etetni stb.) tilos létesíteni. 
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3.3. Területhasználat 
− Tilos a terület vízellátását, az ökológiai vízigény biztosítását veszélyeztetni, 

beavatkozásokat végezni a területen. 
− A területen tilos a nyíltterű tűzgyújtás. 
− A területen ideiglenes építmény - a természetvédelmi kezelést, az 1. pontban 

meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérését, valamint a kulturális 
örökségvédelemmel kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatok végrehajtását szolgáló 
építmény elemének kivételével - nem létesíthető. 

 
3.4. Gyep területek kezelése 

− A gyepterületeken a gyep helyreállítása érdekében cserjeirtást kell végezni, illetve 
kaszálni kell a területet. 

− A gyepterületeken tilos a műtrágyázás, növényvédő szerek használata csak indokolt 
esetben és csak természetvédelmi célból lehetséges.  

− A gyepként kezelt területek vegetációs időszakban rendszeres vágása gépi és kézi 
módszerrel. 

 
3.5. Fák kezelése 

− Beteg, balesetveszélyes fák kivágásáról és azonos faj/fajta szerinti pótlásáról 
gondoskodni kell. 

− A fák egészségügyi gallyazásáról szükséges mértékben gondoskodni kell, a fészkelési 
időszakban a fák metszése nem engedélyezett. 

− A park területén található sövények, utak rendszeres karbantartása, gondozása, eredeti 
állapotban történő megőrzése. 

 
3.6. Vizes területek kezelése 

− A területen található tó gazdasági, horgászati célú hasznosítása tilos. 
− A tó jóléti jellegű hasznosítása (pl. csónakázó tó) csak a természetvédelmi célokkal 

összhangban, annak alárendelten történhet. 
− Mocsaras élőhelyként kezelt területen évenkénti egyszer az ősz végén kézi 

eszközökkel le kell vágni a növényzetet, a növényi anyagot el kell szállítani a 
területről. Invázív növényfajok megjelenése esetén a kaszálási időszak 
természetvédelmi érdekek szerint módosulhat. 

 
3.7. Fajok védelme 

− A védett növény- és állatfajok zavartalan életfeltételeinek biztosítására a kezelési 
feladatok végrehajtásánál különös figyelmet kell fordítani. 

      -    Vizes élőhelyek tisztítása csak késő ősszel történhet. 
 

3.8. Oktatás és bemutatás 
− A terület oktatási, bemutatási célú hasznosítása nyilvánosság bevonásával kívánatos a 

természeti és kultúrtörténeti értékeket nem veszélyeztető, illetve nem károsító módon. 
 

3.9. Kutatás, vizsgálatok 
− A park területén végzett természetvédelmi és egyéb célból végzett kutatási 

tevékenységről a tulajdonost tájékoztatni kell. 
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4. A park területén közcélú, kulturális rendezvények csak az alábbiakban megjelölt 
területeken tarthatók 
 

 


