Vác Város Önkormányzat
9/19996. (III. 11.) sz. rendelete
A váci Kálvária domb és környéke, valamint a Táncsics Mihály
Mezôgazdasági Szakközépiskola Botanikus kertjének helyi védettségű
természetvédelmi területté nyilvánításáról
Az 1990. évi LXV. tv. 8. § /1/ bekezdése értelmében, a műemlékek és természeti
értékek védelmére vonatkozó törvények elôírásaival, valamint ezen területek szakmai
követelményeivel összhangban, továbbá az Önkormányzat 9/1992. (IV. 13.) sz.
rendeletének 4. § /1/, /5/ bekezdése alapján Vác Város Képviselô-testülete megalkotja
a Kálvária domb és környékének, valamint a Táncsics Mihály Mezôgazdasági
Szakközépiskola Botanikus kertjének védetté nyilvánításáról szóló elôírásait
(nyilvánítását szabályozó elôírásait) és azok alkalmazását elrendeli.
A rendelet hatálya
1. §
Vác Város Képviselô-testülete helyileg védetté nyilvánítja a Kálvária domb és
környéke 5 Ha, 3935 m2 területet, a Táncsics Mihály Mezôgazdasági Szakközépiskola
Arborétumának 3 Ha, 5550 m2 területtel. A helyi védettségű természetvédelmi
területek helyrajzi szám szerinti és azokat feltüntetô térképvázlattal ellátott felsorolását
az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. §
A védetté nyilvánítás célja,
hogy
-

biztosítva legyen a természetvédelmi terület(ek) jellegzetességének, a védett
növény és állatvilág, a földtani, a víztani, valamint a kultúrtörténeti értékek
megôrzése.

-

lehetôség nyíljon a természeti értékek kutatásba történô bevonására és tudományos
megfigyelésére.

-

a növény- és állatvilág védettségébôl adódóan zavartalanul, természetes
körülmények között fejlôdhessen és élhessen.

-

a védetté nyilvánítás konkrét feladatok megjelölésével és végrehajtásával
megóvható legyen a természeti értékek jelenlegi állapota.

-

a természeti értékek ôrizzék a hozzájuk fűzôdô hagyományokat és a látogatóknak
jellegükbôl eredô esztétikai élményt nyújtsanak.
3. §

A természeti értékekkel foglalkozó 8/1982. (II. 15.) sz. MT. rendelet 45. § b., pont a
természetvédelemrôl szóló jogszabályban meghatározott ügyekben az elsôfokú
hatósági jogkört a Polgármester, illetve a Jegyzô gyakorolja.
4. §
A természeti értékek megóvását, ôrzését, fenntartását, bemutatását, valamint
helyreállítását,- a természetvédelmi hatósági jogkör gyakorlójának irányításával - a
természetvédelmi területek kezelôi látják el.
A kezelôk felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
5. §
A 4. §-ban meghatározott, a rendes gazdálkodás körébe tartozó tevékenység pénzügyi
fedezetét a természetvédelmi területek kezelôi biztosítják. A rendes gazdálkodás körét
meghaladó, a természet értékeinek megóvását szolgáló többletfeladatok ellátásának
anyagi fedezetét mindenkor - a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
érvényes jogszabályok figyelembe vételével - a Vác Város Önkormányzatának éves
költségvetésében kell elôirányozni.
6. §
A természeti értékeket el kell látni a jellegüknek megfelelô természetvédelmi és a
látogatók útbaigazítását szolgáló tájékoztató táblákkal.
7. §
Ezen rendeletben nem meghatározott kérdésekben a természetvédelemrôl szóló 1982.
évi 4. törvényerejű rendelet és a végrehajtásásáról rendelkezô 8/1982. (III. 15.) Mt.
rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

8. §
Ez a rendelet 1996. március 20-án lép hatályba, kihirdetésérôl a helyben szokásos
módon érintettek részére történô megküldésérôl a Jegyzô gondoskodik.

Lábai László
polgármester távollétében:

Harmati Ferenc sk.
Alpolgármester

dr.Kovács Tibor sk.
jegyző

A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihírdetése 1996. március 11-én megtörtént.
A lakosság értesítése közzététel útján 1996. március 11-én megtörtént.

dr.Kovács Tibor
jegyző

