Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2014. (XII. 16.) számú Önkormányzati rendelete
az 5/ 2014. (III.14.) számú Jászboldogháza közpark és zöldfelület helyi védelméről
szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti szempontból
jelentős zöldfelület és növényzet helyi területi védelmének biztosítása céljából, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999 (VIII.13.) FVM
rendelet figyelembe vételével az 5/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
A Rendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Rendelet hatálya kiterjed Jászboldogháza Község közigazgatási területén a Rákóczi út 24 szám
alatti 315, és a 316/1 helyrajzi számú területre, melyet az Önkormányzat Képvisel ő - testülete
településtörténeti, településszerkezeti, környezeti, esztétikai jelent ősége miatt védendőnek
minősít.
2.§
A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászboldogháza közpark és
zöldfelület helyi védelméről szóló 5/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe a
jelen rendelet 1. melléklete lép.
3.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 316. helyrajzi számból leváló 316/2. helyrajzi számú
terület helyi védettsége megszűnik.
Jászboldogháza, 2014. december 15.

Szűcs Lajos
polgármester

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2014. december 16.
dr. Dinai Zoltán

jegyző
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1. számú melléklet a 15/2014. (XII.16.) számú önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a 5/2014.(III.14.) számú önkormányzati rendelethez

A helyi védett területek jegyzéke, szakmai előírásai
1) Jászboldogháza, Rákóczi út 24., (hrsz: 315) közpark
A védelem célja az 1970-es években létesült a település meghatározó gyára el őtti
díszpark megőrzése, a meglévő faállomány és növényegyüttes megőrzése és tudatos
fejlesztése. Ennek érdekében a növények szakszerű ápolása, kertészeti tervek alapján a
park fejlesztése, környezetbarát ismertetőtáblák és köztéri utcabútorok elhelyezése és
az egykori radiátorgyári miniállatkert emlékhelyének kialakítása.

2) Jászboldogháza, Rákóczi út 24., (hrsz: 316/1.) gyárterületen belüli zöldterület
A védelem célja az 1970-es években alapított egykori Radal radiátorgyár telken belüli
zöldfelületének megőrzése, a zöldfelület fenntartása a meglévő faállomány és
növényegyüttes megőrzése és tudatos fejlesztése. Ennek érdekében a növények szakszerű
ápolása, kertészeti tervek alapján a park fejlesztése, környezetbarát
ismertet őtáblák
és
köztéri utcabútorok elhelyezése és az egykori radiátorgyári
miniállatkert
emlékhelyének kialakítása.
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