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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. 
évi LXXXII. törvény (továbbiakban: deregulációs törvény) feladatot ró a helyi 
önkormányzatokra a természet védelméről szóló törvényhez kapcsolódóan. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 22-27.§ 
rendelkezik a természetvédelmi területek kiemelt védelméről és oltalmáról, a védelembevétel 
szabályairól A Tvt. 24.§ (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján a települési 
önkormányzat –meghatározott előkészítő eljárást követően- jogosult helyi rendeletben 
biztosítani a természethez kötődő kultúrtörténeti vagy egyéb természeti értékek védelmét, 
szabályozni a védett területek használatát.  
A Tvt. Hatályba lépése előtt –különösen az önkormányzati rendszer kialakulását megelőző 
évtizedekben- helyi jelentőségű természeti értékek, területek védetté nyilvánításáról a 
legkülönfélébb normatív jogi aktusok tartalmaztak rendelkezést, szabályozást. Például: 
Vérehajtó Bizottság határozat, tanácsrendelet, Országos Természetvédelmi Tanács határozat, 
Országos Természetvédelmi Hivatal határozat, stb…  
 
 
Az 1989. október 23-a előtt alkotott törvények és törvényerejű rendeletek -a 2007. évi 
LXXXII. törvényben meghatározott kivételekkel- 2008. január 1-jével hatályát veszti a 
deregulációs törvény 1.§ (1) bekezdése alapján. A törvény 6.§ (6) bekezdésében az érintett 
települési önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazást kaptak arra, hogy a Tvt.-ben 
előírt védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül rendeletben tartsák fenn az 1989. 
október 23-a előtt rendelettel, rendelkezéssel, határozattal védetté nyilvánított természeti 
területek, természeti értékek helyi jelentőségű védett természeti területként fennálló 
védettségét.  
  

A deregulációs törvény 6.§ (7) bekezdése szerint rendelet tartalmazza: 

- a védetté nyilvánító rendelet, rendelkezés, határozat, vagy más jogi aktus megjelölését, 

- a védettség fenntartásának tényét, a természetvédelmi értékek megnevezését, 



- terület esetében annak jellegét, kiterjedését, a védettség indokát, természetvédelmi célját, a 
földrészletek helyrajzi számait, a Tvt.-ben meghatározott egyes korlátozások és tilalmak alóli 
esetleges felmentést, továbbá a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, illetve 
hozzájárulásához kötött –a Tvt. 21.§-ban és a 38-39.§-ban nem szabályozott– tevékenységek 
körét, lehetőség szerint a földrészletek határvonalának töréspont koordinátáit, továbbá 

- az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába tartozás tényét. 

 

A helyi rendeletet 2008. január 1-ével kell hatályba léptetni. A kihirdetést követően indokolt a 
védelem tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyeztetése. 

A Tvt. 25.§. (3) bekezdése alapján a jegyző a védetté nyilvánító rendelet egy példányát 
tájékoztatásul megküldi a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóságának. 

A védett természeti területet táblával szükséges megjelölni. 

 

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal a jegyzők rendelkezésére bocsátotta a KvVM 
Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság Birtokügyi Osztálya rendelkezésére 
álló adatok alapján megyénkénti bontásban a korábbi normatív jogi aktussal védetté 
nyilvánított természeti értékekről szóló kimutatást. 

E kimutatásban szerepel 5/3/TT/54. törzskönyvi szám alatt a Szentes, Széchenyi liget 
(1464/1953. OTT határozat). 

Kérem a tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztés megvitatása után, alkossa meg 
rendeletét a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról, mely 
jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Szentes, 2007. november 27. 
     

  
                 Czirok Jánosné 

                                            osztályvezető 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2007. (……)  rendelete a Széchenyi liget, mint 

helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról 
 
 

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1464/1953. számú határozatával védetté nyilvánított 
Széchenyi liget helyi jelentőségű védett természeti terület védettségét a Képviselő-testület e 
rendelettel fenntartja. 

 
2.§. 

A Széchenyi liget helyi jelentőségű védett természeti terület jellege közpark, kiterjedése 
66.112 m2 , ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Szentes, 7508/1. 

 
3.§. 

A védettség indoka és célja: 
A Széchenyi liget az Alföld egyik legrégibb köztulajdonban lévő parkja, mely számos 
botanikai és kultúrtörténeti emlékkel rendelkezik. Az 1869-ben elkészült díszkert Szentes 
egyik legnagyobb kiterjedésű parkjává vált. A liget a városközpont szerves része, annak 
meghatározó zöldfelülete, mely rekreációs területként is funkcionál. 
 

4.§. 
A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet Szentes Város Önkormányzata 
Városellátó Intézmény. 
 

5.§. 
(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési 
területe alapján érintett nemzeti park igazgatósága részére történő megküldéséről a jegyző 
gondoskodik. 

 
 
      
 Szirbik Imre sk.        Dr. Sztancsics Csaba sk. 

   polgármester          jegyző 
 

 
 


