
Balassagyarmat Város Önkormányzatának  

      20/2002. (X.10.) számú rendelete 

a „Springa-dombi” városerdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté 

nyilvánításáról 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény 24. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a város 

Rendezési Tervét megállapító 13/2000. (V.16.) számú önkormányzati rendelettel, a város 

környezetvédelmi programjában elfogadott alapelvekre, évek szerint megosztott környezet és 

természetvédelmi feladatokra figyelemmel, felismerve a nyugodt, egészséges életfeltételek 

biztosításához szükséges zöldterületek fontosságát, értékét, rekreációs, életminőség javító 

természeti erőforrásait, a „Springa-dombi” városerdő helyi jelentőségű természetvédelmi 

területté nyilvánításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzata a város közigazgatási területén a 3134/100 1 hrsz–on 

nyilvántartott földrészletet helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja, melynek 

elnevezése „Springa-dombi” városerdő természetvédelmi terület. 

 

2. § 

 

A terület változatos fafaj összetételű belterületi erdő, melyet a város urbanizált területei 

Északról, Délről és Keletről is határolnak. 2 A természetvédelmi terület teljes kiterjedése 15 

hektár és 0839 m2, melyet a Balassagyarmati Körzeti Földhivatal a 3134/100 hrsz–on tart 

nyilván. A 3134/100 hrsz-ú ingatlan a 3134/78 hrsz-ú, helyi jelentőségű természetvédelmi 

területté nyilvánított földrészlet megosztását követően jött létre. 

 

3. § 

 

A védetté nyilvánítás indoka, az értékes belterületi erdő teljes kiterjedésében történő 

megőrzése, fenntartása a jövő generációk számára. További célja, hogy biztosítsa, javítsa az 

itt élők életfeltételeit, a városi környezetben a biológiai sokféleség fenntartását, továbbá a 

rekreációs, esztétikai, oktatási, sportolási igények természeti környezetben történő 

kielégítését. 

 

4. § 

 

(1)  A védetté nyilvánítás természetvédelmi célja, hogy példát mutasson a városi 

életformához, település szerkezethez kapcsolódó gazdasági, infrastrukturális stb. érdekek, 

és a természeti környezet megóvásához fűződő érdekek összehangolására, ezért az alábbi 

természeti célállapotot rögzíti:  

 

(2) A védett terület célállapota parkerdő, melynek rendeltetése elsősorban közjóléti, 

maximum 50 %-os feltárással, sétautakkal, pihenőhelyekkel. A terület fel nem tárt része 

az élővilág fennmaradását szolgálja. 

 
1 Módosította a 27/2011.(VII.01.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. július hó 01. napjától. 
2 Módosította a 27/2011.(VII.01.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. július hó 01. napjától. 
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5. § 

 

A természetvédelmi területen, csak a védelem céljával összeegyeztethető, közösségi érdekeket 

szolgáló építmények helyezhetőek el. Az építmények alapterülete az összterülethez 

viszonyítva maximum 0,5 % lehet. 

 

 

6. § 

 

A természetvédelmi jogi védettségről „Természetvédelmi terület Balassagyarmat” táblát kell 

kihelyezni. 

 

7. § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

  Juhász Péter     Tatár – Kis Sándorné dr. 

             polgármester                                                                     jegyző 

 

 

 

A kihirdetve: 2002. október 10. 

 

Tatár-Kis Sándorné dr. 

          jegyző 

 

 

 
 


