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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 

Hatvan helyi jelent őségű védett természeti területeir ől 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § E rendelet hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén található helyi jelentőségű védett 
természeti területekre, amelyek lehetnek természetvédelmi területek, vagy természeti emlékek. 

2. § A helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezeléséről Hatvan Város 
Önkormányzata minden évben a saját költségvetése terhére gondoskodik. 

3. § Helyi jelentőségű védett természeti terület állapotát a természetvédelmi érdekekkel ellentétesen 
megváltoztatni tilos. 
 

2. Helyi jelent őségű védett természeti területek 
 

4. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Cukorgyári tavat. 
(2) A Cukorgyári tó helyi jelentőségű védett terület kiterjedése 20 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 

0277. 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Zagyva folyó zöldfolyosóját használó 

vándormadarak pihenőhelyének védelme, ezzel párhuzamosan az állandó madár-, növény- és 
emlőspopulációjának megőrzése. Az élőhely optimalizálásával, biztosításával jelentősen növelhető a Hatvan 
környéki élővilág változatossága. 

 
5. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Kisgombosi tölgyest. 
(2) A Kisgombosi tölgyes helyi jelentőségű védett terület kiterjedése 18,7 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi 

számai 0479/2a, 0479/2b . 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a terület természeti értékeinek hosszú távú 

megóvása, megőrzése. A fás legelői kép, valamint az azt alkotó őshonos élővilág fenntartása, harmonikus 
együttélésének biztosítása. 

 
6. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Hatvan, Boldogi úti 31 egyedből álló Platanus  

x  hybrida fasort, (platánfasort). 
(2) A Hatvan, Boldogi úti platánfasor ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 2630/1, 2630/3, 5334/2, 5334/4 . 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a 3. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Hatvan, Boldogi úton fellelhető értékes faegyedek 

helyi védelem alá helyezése, a növények megőrzése az utókor számára. 
 
7. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a Grassalkovich kastély kertjében lévő 23 

egyedből álló Tilia cordata fasort (kislevelű hársfasort). 
(2) A Grassalkovich kastély kertjében lévő kislevelű hársfasor ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 2713/6 . 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a 4. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Grassalkovich kastély kertjében fellelhető értékes 

faegyedek helyi védelem alá helyezése, a növények megőrzése az utókor számára. A fasor karakteres 
kastélykerti elem, és látványtengelyt képez a kastély irányába. A fák a kastélykert arculatát jelentősen 
meghatározzák és XIX. századi hangulatot teremtenek. 

 
8. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja az Óhatvani Köztemetőben lévő Platanus  x  

hybrida fasort (platánfasort). 
(2) Az Óhatvani Köztemetőben lévő platánfasor ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 4185 . 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét az 5. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja az Óhatvani Köztemetőben fellelhető értékes 

faegyedek helyi védelem alá helyezése, a növények megőrzése az utókor számára. A fasor egyedei szép 
habitusú, karakteres, idős fák, amelyek térszervező hatása jelentős. 

 
9. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a 24102 számú út melletti Aesculus x 

hipocastanum fasort (Nagygombosi gesztenyefasort). 
(2) A 24102 számú út melletti gesztenyefasor ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 0396, 0426. 
(3) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a 6. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a fasor karakterének megőrzése az utókor számára. 



 
 

3. Helyi jelent őségű védett természeti emlékek 
 

10. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a Hatvan, Népkertben található Populus x 
canescens fát (szürke nyárfát). 

(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 2647/2. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 7. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Hatvan, Népkertben fellelhető értékes faegyed 

településképi szerepe, a növény megőrzése az utókor számára. 
 
11. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a Hatvan, Radnóti téren található Acer 

platanoides fát (korai juharfát). 
(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai 2631/3, 2631/4. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 8. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Hatvan, Radnóti téren fellelhető értékes faegyed 

kiváló állapota, elsődleges településképi szerepe, a növény megőrzése az utókor számára. 
 
12. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a Kristály kastély mellett található Platanus x 

hybrida fát (platánfát). 
(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 5331/21. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 9. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a Kristály kastély mellett fellelhető értékes faegyed 

kora, mérete és karakteres megjelenése, a növény megőrzése az utókor számára. 
 
13. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja a Zagyva parton található Salix alba fát (fehér 

fűzfát). 
(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 2683. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 10. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja: a Zagyva parton fellelhető értékes faegyed a 

Zagyva parti természetközeli fás vegetáció egyik utolsó elemeként van jelen, emiatt ökológiai, tájtörténeti 
jelentőségű, továbbá a növény megőrzése az utókor számára. 

 
14. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 

területén található Qercus robur fát (kocsányos tölgyet). 
(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 2713/5. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 11. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja: az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 

területén fellelhető értékes faegyed kora, habitusa, és markáns, karaktert meghatározó megjelenése, feltehetően 
az egykori kastélykertből maradt meg. Az idős egyed védett állatfajok potenciális élőhelye, továbbá a növény 
megőrzése fontos az utókor számára. 

 
15. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánítja az Óhatvani Köztemetőben található Acer 

platanoides fát (korai juharfát). 
(2) A faegyed ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 4185. 
(3) A védett természeti emlék természetvédelmi kezelési tervét a 12. melléklet tartalmazza. 
(4) A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja: az Óhatvani Köztemetőben fellelhető értékes 

faegyed terebélyes koronával, szép habitussal rendelkezik, amely a temető arculatába jól illeszkedik, településképi 
szempontból fontos elem. 
 
 

4. Záró rendelkezések 
 

16. § (1) Ez a rendelet 2014. november 17-én lép hatályba. 
(2) Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
 
Hatvan, 2014. november 14. 
 

dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
jegyző polgármester 

 
(A 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. NOVEMBER 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  847/2014. (XI. 14.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez 
kapcsolódó döntésekről 

2. Előterjesztés Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  848/2014. (XI. 14.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 819/2014. (X.30.) és a 820/2014. (X.30.) 
számú képviselő-testületi határozatokat hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  849/2014. (XI. 14.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelenleg a Magyar Természettudományi 
Múzeum tagintézményeként működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
közfeladatait 2014. december 1-jei hatállyal átveszi az önkormányzat által alapított Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény, mint intézmény. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a jelen határozat mellékeltét képező a 
Magyar Természettudományi Múzeum és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény által kötendő átadás-
átvételi megállapodás szövegét és annak mellékleteit. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény igazgatóját a jelen határozat mellékletét képező átadás-átvételi megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (átadás-átvételi dokumentumok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 849/2014. (XI. 14.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  850/2014. (XI. 14.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. december 1. napi hatályba lépés mellett 
módosítja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát, és elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező alapító okiratot módosító okiratot, valamint az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét 
 
A képviselő-testület Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény létszámkeretét 49,5 főben állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (átadás-átvételi dokumentumok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 850/2014. (XI. 14.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


