Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
72/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete
az egri Érseki Palota felső-kert, középső-kert és díszkert helyi jelentőségű védett
természetvédelmi területté nyilvánításáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy az egri Érseki Palota kertjeinek
jellegét, helyileg védett fáinak természeti értékeit megőrizze, ezért az 1990. évi LXV. Törvény 16. §
(1) bekezdésben, valamint az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1.§
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté
nyilvánítja az Egri Főegyházmegye tulajdonát képező 4569 helyrajzi számú 1716 m2 területet, az Egri
Főegyházmegye tulajdonát képező 4570 helyrajzi számú 4329 m2 területet valamint a 4573 helyrajzi
számú 4835 m2 területet
2.§
A védett terület Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén belül helyezkedik el,
mely az Egri Főegyházmegye tulajdonát képezi.
3.§
A védettség indoka és célja a helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület tekintetében, hogy
őrizze meg az egri Érseki Palota kertjeinek és védett fáinak, facsoportjainak dendrológiai és esztétikai
értékét és biztosítsa a terület további természetvédelmi és kultúrtörténeti értékeinek fennmaradását.
4.§
A védett természetvédelmi területek megóvását, őrzését, fenntartását /természetvédelmi kezelését/ az
Egri Főegyházmegye /3300 Eger, Széchenyi u. 1. / látja el és gondoskodik a kezelés anyagi
feltételeiről. A természetvédelmi kezelési terv a rendelet 1. számú mellékletét képezi.
5. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Melléklet a az egri Érseki Palota kertjeinek helyi jelentőségű védett természetvédelmi
területté nyilvánításáról szóló rendelet-tervezethez

Az egri Érseki Palota kertjeinek természetvédelmi kezelési terve

1.

A helyi védett természeti értékek alapadatai
Neve: egri Érseki Palota díszkert
Pontos helye: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Helyrajzi száma: 4573
Kiterjedése: 4835 m2
Neve: egri Érseki Palota középső-kert
Pontos helye: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Helyrajzi száma: 4569
Kiterjedése: 1716 m2
Neve:egri Érseki Palota felső- kert
Pontos helye: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Helyrajzi száma: 4570
Kiterjedése: 4329 m2

2. Természetvédelmi célkitűzés
•
•
•

A védett területeken található helyileg védett fák és növények állományainak
megőrzése, védelme.
Őrizze meg és lehetőség szerint gyarapítsa a területen található ritka
növényfajokat.
Őrizze meg és biztosítsa a műemléki épületek kertépítészeti értékeit.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások
•
•
•

A védett természeti értékek, őrzése, fenntartása és kezelése a terület
tulajdonosának, illetve kezelőjének e feladata.
A védett fákat óvni kell minden olyan hatástól, mely fennmaradásukat
veszélyezteti.
A védett területet táblával kell megjelölni.

Az elsőfokú természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az alábbiakhoz:
•
•
•
•

A fák egészségügyi csonkolásához, kivágásához
A védett növények életfolyamatait zavaró, vagy gátló tevékenység végzéséhez
Faápolási munkákhoz, (pl. épület közelsége miatti koronaalakító metszések)
A terület állapotának megváltoztatásához.

