EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
9/2007. (II.1.) számú
RENDELETE
Az Edelényi L’Huillier-Coburg kastélypark
helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, illetve a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Törvény) 24.§.(1) b) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
Edelény Város Önkormányzata a város területén található L’Huillier-Cobug kastély parkjának
természeti és kertművészet-történeti értékeire, valamint a város szövetében és életében
betöltött kiemelkedő fontosságára való tekintettel a kastélypark teljes egykori területét helyi
jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja.
2.§
(1)

A helyi védettség az alábbi –1.sz. mellékletben feltüntetett térképvázlaton is megjelöltingatlanokra terjed ki:
Hrsz
45/1
45/2
48
51
89
90
93
94

(2)

Megjelölés
Kivett sporttelep
Kivett sporttelep
Kivett kastély
Kivett elhagyott vízmeder
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület
Kivett beépítetlen terület

Terület (m2)
90428
180
53349
19985
969
552
734
601

A védelem hatálya nem terjed ki a park történeti karakteréhez nem illő, spontán nőtt,
inváziv gyomfákra és lágyszárú gyomnövényekre, valamint a kertépítészeti
helyreállítást akadályozó egyedekre.
3.§

A védelem célja a kastélypark idős, megőrzésre érdemes faállományának és parkszerű
karakterének megőrzése és emellett helyreállításának, a Holt-Bódva revitalizációjának és
ezáltal a terület rekreációs célú, egységes helyreállításának elősegítésére.

2
4.§
(1)

Az Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kastélypark területein, azok
tulajdoni viszonyairól és művelési ágától függetlenül a rendelkezésére álló
eszközökkel törekszik azok helyreállításának elősegítésére.

(2)

A védett természeti területekre vonatkozóan a rendelet hatályba lépésétől számított 2
éven belül – a Törvényben szabályozott előírások figyelembe vételéveltermészetvédelmi kezelési tervet kell készíteni.

(3)

A tilalmak, korlátozások illetve a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött
tevékenységek körét a kezelési tervben kell meghatározni. A természetvédelmi
kezelési terv elkészültéig a természetvédelmi törvény rendelkezései az irányadók.

(4)

A természetvédelmi területre vonatkozó tilalmak, korlátozások és a természetvédelmi
hatóság engedélyéhez kötött tevékenységek köre nem csökkenthető, az előírások csak
szigorító jelleggel módosíthatók.
5.§

(1)

Aki tevékenységével vagy mulasztásával
természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

e

rendelet

szabályait

megszegi,

(2)

A természetvédelmi bírságot a jegyző szabja ki.

(3)

A természetvédelmi bírság kiszabásának módjára és mértékére a 33/1997. (II.20.)
Korm.sz. rendelet, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
6.§

(1)

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a természet védelméről szóló
1996.évi LIII. törvény, és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

(2)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hudák Józsefné
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

