
Mátraballa Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/1996. (II.29.) rendelete

a kiserdei szabadidőpark védetté nyilvánításáról

Mátraballa  község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény 24. § /1/ bekezdése b/ pontjában biztosított  jogkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja:1

1. §
Mátraballa  Község  Önkormányzata  a  Kiserdei  természetvédelmi  terület  és  szabadidőpark 
elnevezéssel védetté nyilvánítja a Mátraballa község közigazgatási területén lévő 0141/1/A, 
0141/B, 0141/C, 0141/D, 0141/F ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területet.

2. §
A védetté nyilvánítás célja a táj jellegének megőrzése, növény és állatvilágának fenntartása, a 
legelő, kaszáló, erdő természetes viszonyainak fenntartása.

3. §
A védett terület általános kezelési előírásait az 1. Számú melléklet tartalmazza.

4. §
A természetvédelmi terület kezelésével, fenntartásával kapcsolatos legszükségesebb költségek 
fedezetéről az Önkormányzat a éves költségvetésiében gondoskodik.

5. §
A rendelet kihirdetése után a védetté nyilvánítás tényét a földhivatali nyilvántartásba be kell 
jegyeztetni.

6. §
A  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  A  rendeletet  meg  kell  küldeni  az  előkészítő 
eljárásban közreműködő szakhatóságoknak.

Mátraballa, 1996. Február 14.

Forgó János sk. Salamon Imréné sk.
                         polgármester            jegyző

A kivonat hiteles.
Mátraballa, 2004. október 12. Dr. Csóti Dorottya sk.

     körjegyző

1A preambulumot megállapította: 14/2004. (IV.27.) rendelet. Hatályos: 2004. április 28.-tól.



1. számú melléklet a 2/1996. (II.29.) rendelethet

A mátraballai kiserdei természetvédelmi terület és szabadidőpark 
általános kezelési előírásai

I. A kiserdei szabadidőpark általános kezelési elősírásai:  
a) A kiserdő és szabadidőpark tájképét, növény és állatvilág tenyészetét óvni kell minden 

hatástól,  mely  fennmaradásukat  veszélyezteti,  ezért  a  szabadidőpark területén  nem 
szabad olyan létesítményt elhelyezni vagy üzemeltetni, amely a táj jellegét, növény és 
állatvilágát zavarja vagy veszélyezteti.

b) Figyelmet  kell  fordítani  a  legelő,  kaszáló,  erdőfoltok  természetes  viszonyainak 
fenntartására és jellegének megőrzésére.

II. A kiserdő T.T. részletes védelmi előírásai:  
1. A legelő, rét védelme:

- A rétet, legelőt továbbra is kaszálással, legeltetéssel lehet hasznosítani, az 
élőhelynek megfelelően, az eredeti állapot megőrzésére törekvő, szakszerű 
és ésszerű gazdálkodással.

- A rétet, legelőt feltörni nem szabad.
- A kaszálórét és legelő tápanyag-utánpótlásánál törekedni kell a műtrágya 

szerves trágyával való kiváltására.
- A legelő, rét természetes viszonyait befolyásoló eljárások alkalmazásához 

(pl.: fásítás) a Polgármesteri Hivatal hozzájárulását kell kérni.
2. Tájrekonstrukció:

- A  védett  táj  jellegét  zavaró  létesítményeket  (illegális  szeméttelep, 
telekvégi  szemét  és  trágyahalmok,  stb.)  az  eredeti  természeti  állapot 
visszaállításával meg kell szüntetni.

- Ezen  területre  állapotfelmérését  kell  készíteni  és  annak  2  évenkénti 
rendszeres felülvizsgálatával az állapotváltozásról véleményt kell alkotni.

- Tájrekonstrukció  csak  fokozatosan  történhet  és  ezzel  kapcsolatos 
többletköltséget az Önkormányzatnak kell biztosítani.

3. Régészet
Régészeti  kutatás,  feltárás  csak  a  szükséges  feltételek  teljes  mértékű 
biztosítása mellett történhet.

4. Erdők, fásítások védelme, kezelése
A Kiserdő  T.T.  erdejének  kezelését  az  Erdőfelügyelőség  által  jóváhagyott  
erdőtervek szabályozzák.
Az  erdőterv  szerinti  munkálatokat  az  Erdőfelügyelőség  engedélyezi,  de 
szükséges az Önkormányzat hozzájárulása is.

5. Egyéb előírások: 
a) A Kiserdő T.T. határát „Természetvédelmi terület” feliratú táblákkal kell 

megjelölni. 
b) A  védetté  nyilvánítás  tényét  az  illetékes  Földhivatal  ingatlan-

nyilvántartásába be kell jegyezni.
c) A  kezelési  előírásban  foglaltak  megszegőivel  szemben  a  vonatkozó 

jogszabályi  rendelkezések szerint kell  eljárni és mindent meg kell  tenni 
azok érvényre jutásáért. 
A területen dolgozók kötelesek a természet védelmét figyelemmel kísérni, 
s  a  tapasztalt  zavarást,  károsítást  (tiltott  legeltetést,  tiltott  kaszálást, 
illegális  szemétlerakást)  az  I.  fokú  természetvédelmi  hatóságnak 
bejelenteni.

d) A rendeletet ezen melléklettel érvénybelépésekor közzé kell tenni.




