
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 

az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 

22/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi  önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 

22/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) II. melléklet 2. pontja az 1. 

melléklet szerint módosul. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2016. március 31. 

 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester             jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. március 31. 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 

 



1. melléklet a 8/2016. (III.31.) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

2. Csetényi Park és záportározó kezelési előírásai 

 

Természetvédelmi célkitűzések:  

A terület a várost egykor körülölelő mocsárvilág maradványának tekinthető, mely mai 

mesterséges állapota ellenére is fontos vizes élőhely, ökológiai folyosó része. Számos védett 

madárfaj fészkelőhelye, kétéltűek ívóhelye. A záportározót körülölelő pihenőpark rekreációs, 

turisztikai célokat szolgál, kiváló kirándulóhely. Ezen túl a terület közel esik a város 

központjához, ezért értékes telek válhat belőle, ami veszélyeztetné a jelenlegi állapotot. 

Az egész terület az emberi jelenlét miatt erősen terhelt, ott hulladék termelődik, melyet 

össze kell gyűjteni. A park bútorzatának (padok, híd, stb.) rongálás esetén helyreállítása, 

folyamatos karbantartása szükséges.  

 

Látogatás, oktatás: 

A természetvédelmi terület szabadon látogatható. Oktatási céllal és bemutatók tartása 

helyszínéül az erre kijelölt helyeket kell használni. 

 

Gyepterületek karbantartása: 

A terület gyepfelületének karbantartására a legeltetés, illetve a kézi- és gépi kaszálás 

megfelelő módszer, tehát a jövőben is ezen a kezelési módokat kell alkalmazni. Gyepterületek 

kezelése során különös hangsúlyt kell fektetni az allergén gyomnövények irtására. 

 

Erdők karbantartása: 

A park területén lévő, telepített erdők állományát a közeljövőben, a termőhelynek 

megfelelő, őshonos fafajokkal kell felváltani elegyes erdőt létrehozva. A telepítendő fák, 

cserjék kiválasztásakor kerülni kell az allergizáló fajokat. A kézi bozótirtás során a keletkező 

fásszárú hulladék égetése tilos. 

 

Záportározó növényzetének karbantartása:  

A záportározó hínárállománya különös gondozást nem igényel, de a nyár végén az 

elhalt növényi részeket indokolt a vízről eltakarítani.  A tározó parti zónájában található nád 

és egy gyékény szegély terjedését vissza kell szorítani, ellenkező esetben néhány év múlva az 

teljesen lefedi a nyílt vízfelületet. A nád- és gyékényállomány terjedésének kívánt mértékű 

visszaszorítását legeltetéssel, vagy vágással kell megoldani, de szakaszosan, mivel a tónak 

szüksége van az ott termő gyékényre. A nád- és gyékényállomány karbantartását vegetációs 

időszakon kívül kell elvégezni, kézi, illetve gépi kaszálással. Ettől eltérő kezelés esetén a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal kell egyeztetni. 

 

Záportározó karbantartása: 

A park területén lévő záportározó mederkotrása, hogy az, az eredeti funkciójának 

megfeleljen, szükség esetén megengedett. A tavakon a horgászat és a fürdés tilos. 

 

 

 

 

 

 

 


