
 
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2007. (XII. 22.) rendelete 
helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról 

 
Téglás Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
Védetté nyilvánított területek 

 
A HBm-i tanács Végrehajtó Bizottságának 140/1976. VB számú határozatával védetté 
nyilvánított Dégenfeld kastély parkja helyi jelentőségű védett természeti terület 
védettségét, valamint az Országos Természetvédelmi Tanács 655/1953. határozatával 
védetté nyilvánított Angolkert (Beloiannisz-kert) helyi jelentőségű védett természeti 
terület védettségét a Képviselő-testület e rendelettel fenntartja. 
 

2. § 
A területek jellemzői 

 
(1) A Dégenfeld kastély parkja helyi jelentőségű védett természeti terület: 

- jellege: erdős park 
- kiterjedése 7,8317 ha,  
- ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma: 826/7.  

 
(2) Az Angolkert (Beloiannisz-kert) helyi jelentőségű védett természeti terület: 

- jellege: erdő terület 
- kiterjedése 131,21 ha,  
- ingatlan nyilvántartási helyrajzi számai: 014; 018; 019/1; 021/1; 024; 025; 027; 

028;  029/1; 029/2; 029/3; 029/4; 029/6; 029/7; 041; 043; 045; 046; 015; 017; 
0209; 023; 022; 020, 019/2; 021/2; 026; 030; 031; 032; 042; 044;  

  
 

3. § 
A védettség indoka és célja 

 
(1) Dégenfeld kastély parkja: A park nagy részét idős, nagyméretű fák alkotják. 

Különösen értékesek a kocsányostölgy-matuzsálemek, terebélyes platánok és 
vasfák, olasznyár, nemesnyár, juharok és ezüstlevelű hársak, a cserjék közül a 
csíkos kecskerágó, mogyoró, fagyal, gyöngycserje, sóskababolya. A védettség 
fenntartásának indoka és célja a kert botanikai és növényföldrajzi értékének 
védelme és fenntartása. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
(2) Angolkert: A Nyírség változatosan sík és buckás homokján álló erdőterület, mely 

mintaszerű képét mutatja a homoki erdőtelepítésnek. Az erdő faállományának fafajai: 
amerikai dió, magasköris, celtis, vöröstölgy, platán, erdei feketefenyő, douglas-sima és 
néhány jegesfenyő. Az állomány kora nagy részben 80-100 év közötti. A védelem célja 
az erdő és kertgazdasági szempontból rendkívüli értékű faállományának védelme és 
fenntartása.    

4. §  
 

A terület természetvédelmi kezelési feladatait a mindenkori tulajdonos köteles ellátni.  
 

5. § 
 

Korlátozások 
 

Az 1. és 2. § - ban meghatározott területekre a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvényben meghatározott korlátozások és tilalmak érvényesek. A területeken 
hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a természetvédelmi hatóság 
engedélyével, illetve hozzájárulásával végezhetők.  

 
 

6. § 
 

Záró rendelkezések 
 
(1)  Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési 

területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a 
jegyző gondoskodik. 

 
2007. december 21. 
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