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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2011. (…) önkormányzati rendelet-tervezete  

ingatlanok helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete helyi jelentőségű védett természeti 

területté nyilvánítja az Esterházy-kastély történeti kertjéhez tartozó 2. §-ban megjelölt  

területeket. 

 

2. § 

 

A területek jellege és kiterjedése: 

a.) pápai 2 hrsz-ú: kivett, park megjelölésű ingatlanból az 1. melléklet szerinti  1 ha 8442 

m
2
 nagyságú terület és  

b.) pápai 3 hrsz-ú:    kivett, közterület, szabadtéri színpad és gazdasági épület megjelölésű 

5782 m
2 

nagyságú terület. 

 

3. § 

 

A védetté nyilvánítás indoka: Esterházy-kastély történeti kertje védelem alatt álló pápai 6403 

és 6406 hrsz-ú területének kiegészítése, teljessé tétele. 

 

4. § 

 

A védetté nyilvánítás természetvédelmi célja az Esterházy-kastély történeti kertrészei  

természetvédelmi, örökségvédelmi, kultúrtörténeti, esztétikai jelentőségű területének 

megtartása, bemutatása, az értékes növényzet megőrzése, szakszerű helyreállítása és védelme. 

 

5. § 

 

A 2. melléklet tartalmazza a védett területek természetvédelmi kezelési tervét. 

 

6. § 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Pápa, 2011. október 5. 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás    Kanozsainé dr. Pék Mária 

      polgármester     jegyző 

 



 

 

 

 
 

 



 

2. melléklet a  

…/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 

Természetvédelmi kezelési terv  

 

1. Természetvédelmi célkitűzések 

 

A helyi védettségű természeti védelem alatt álló területen kívánatos célállapot a kastélypark 

történeti kertszerkezetnek megfelelő tisztás és a ligetes állomány arányainak visszaállítása, 

majd a helyreállított állapot fenntartása. 

 

2. Természetvédelmi stratégiák 

 

 A területen található zavaró, történeti kertszerkezetet roncsoló építmények elbontása 

 A fás állományból az értékes példányok megőrzése, kiszabadítása az alánőtt 

állományból 

 A park cserje és lágyszárú szintjének pótlása 

 

3. Természetvédelmi kezelési módok 

 

A területen található művelési módok és objektumtípusok kezelésének módja és a kezelés 

gyakorisága: 

 

Faállomány: 

▪ Idős fák ápolása, törésveszélyes ágak eltávolítása, odvak kezelése évente 

Cserjeállomány: ~ 6 200 m
2
  

▪ Metszés: tél végén díszcserjék esetén 3-5 évenkénti ifjítás és  ritkítása.  

▪ Gyomtalanítás évente kétszer 

▪ Öntözés: a telepített növények megeredéséig a talaj nedvesítése időjárás 

függvényében. A növények megeredését követően igényesebb cserjefoltok 

esetén 100-150 mm az éves öntözési igény, ami azt jelenti, hogy 30mm 

öntözővíz kijuttatása esetén a szükséges öntözések száma általában: májusban:1, 

júniusban 1, júliusban 2, augusztusban 1 

▪ Szárazság esetén heti egy alkalom kb. 100-150 mm vízpótlással 

Talajtakarók: ~1 200 m
2
  

▪ Félcserjék 1-3 évenkénti tavaszi visszavágása 

▪ Gyomtalanítás megeredésig tavasztól őszig havonta. 

▪ öntözés 100-150 mm, ami azt jelenti, hogy 30mm öntözővíz kijuttatása esetén a 

szükséges öntözések száma általában: májusban:1, júniusban 1, júliusban 2, 

augusztusban 1 

Gyepfelületek:  

▪ öntözés 100-150 mm, ami azt jelenti, hogy 30mm öntözővíz kijuttatása esetén a 

szükséges öntözések száma általában: májusban:1, júniusban 1, júliusban 2, 

augusztusban 1 

▪ Gyepszélvágás: évente 

▪ Talajszellőztetés: 5 évente 

Út és térfelületek fenntartása: 



 

Szórt burkolatú útfelület: 

▪ Felülterítés: újraterítés 2-3 évente 2 cm Z 5/5 kőzúzalékkal, majd hengerezés 

▪ Szegélykőjavítás évente 

▪ Hóeltakarítás: szükség szerint 

Terméskő burkolat: 

▪ Kőburkolat vizsgálata esetleges hibák javítása évente egyszer 

▪ Síkos utak szórása: szükség szerint 

▪ Hóeltakarítás: szükség szerint 

Berendezési tárgyak karbantartása, javítása  

▪ Parkberendezési tárgyak felületvédelme 4-5 évente 

▪ Berendezési tárgyak pótlása szükség szerint 

 

 

4. Korlátozások és tilalmak: 

 

 Tilos a helyi természeti védelem alatt álló területen épület építése, kivéve a történeti 

állapot építményeinek(egykori pavilonépület és kerítés) rekonstrukcióját. 

 Tilos a helyi természeti védelem alatt álló növényeket károsítani, tördelni, kiásni.  

 Tilos a területre gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani. Kivétel ez alól 

a terület fenntartását kiszolgáló járművek, illetve rendezvény esetén a rendezvény 

kellékeit és felszereléseit szállító gépjárművek.  

 

 

5. Látogatás 

 

A helyi természeti védelem alatt álló terület gyalogosan szabadon látogatható. 

 

 

6. Oktatás és bemutatás 

 

A terület bemutatható oktatási céllal. 

 

 

7. Kutatás, vizsgálatok 

 

 A helyreállítás során a terepmunkák csak régészeti felügyelet mellett végezhetőek. 

 A célállapot elérését követően tilos a terepfelszín bolygatása. Amennyiben ez mégis 

szükséges, a terepfelszín 30 cm vastagságot meghaladó bolygatása régészeti 

felügyelettel történhet és a beavatkozást követően célállapotnak megfelelő állapot 

visszaállítása kötelező. 

 A célállapotnak megfelelő állapot visszaállítási kötelezettsége vonatkozik a 

tudományos célú kutatás illetve vizsgálat miatti bolygatásra is. 

 


