KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
8/2007. (V. 1.) RENDELETE
AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK HELYI VÉDELMÉRİL

(Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2015. január 19.)
Káptalantóti Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV Tv. 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló
törvény felhatalmazása alapján az országos védelem alá nem helyezhetı, de a település
történeti múltját és építészeti kultúráját magában hordozó, és a településen élık önbecsülését
elısegítı épületcsoportok, épületek, építmények, illetve azok egyes részei megırzése
érdekében a következı rendeletet alkotja.

A helyi védelem meghatározása
1. §.
(1.) Helyi védelem tárgyát képezi mindaz az érték, amelyet a jóváhagyott rendezési terv,
ennek hiányában az önkormányzat rendelete település-történeti, helyi építészeti, néprajzi
vagy régészeti értéke miatt védendınek minısít.
(2.) A helyi védelemnek két fajtája van: területi és egyedi.
a.) A területi védelem a település olyan összefüggı részére terjedhet ki, amely a
jellegzetes település-szerkezet (utcák vonalvezetése, beépítettsége) történelmi
folyamatosságát képviseli. A területi védelem a jellemzı település-szerkezet
megtartására vonatkozik.
b.) Az egyedi védelem:
- kiterjed az épület, építmény teljes egészére, továbbá a hozzátartozó földrészletre
- az épület vagy építmény valamely részértékére
- képzımővészeti alkotásokra és emléktáblákra

A védetté nyilvánítás és megszüntetés
2. §.
(1.) A település területére készítendı valamennyi új rendezési tervnek, jóváhagyott rendezési
tervek felülvizsgálatának – amennyiben a korábbi ezt nem tartalmazta – rendelkeznie kell
építészeti értékvizsgálati munkarésszel, amely alapja a helyi védelemben való részesítés
feletti döntésnek.
2.) A védetté nyilvánításról a képviselıi-testület rendeletében dönt. A helyi védelem alá
helyezett épületek, épületrész értékek, földrészletek jegyzékét a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
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(3.) A védetté nyilvánítás, illetve a védetté nyilvánítás megszüntetésére vonatkozó eljárás
indulhat hivatalból, szakmai- illetve társadalmi szervezet, továbbá állampolgári
javaslatra. A bejelentést a körjegyzıhöz kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a védendı épületre, épületrészre, területre vonatkozó adatokat (hrsz., vagy utca, házszám,
tulajdonos, használó, stb.), továbbá a védetté nyilvánítás valószínő indokát.
(4.) A döntés elıkészítésére építészeti értékvizsgálatot kell készíteni.

3. §.
(1.) A védetté nyilvánításról, illetve a védelem megszüntetésérıl írásban értesíteni kell:
- az ingatlan tulajdonosát,
- a védetté nyilvánításra, illetve az annak megszüntetésére javaslatot tevıt.
(2.) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan esetleges használóját értesíteni a testületi
döntésrıl.
Terület védelme esetén a rendezési tervezési eljárás szabályaiban elıírtaknak
megfelelıen kell az érdekelteket értesíteni a védetté nyilvánításról, de a döntést közölni
kell az érintett utat, közmőveket létesítı, üzemeltetı szervekkel is.
(3.) A körjegyzı a testületi döntés alapján a helyi védelem alatt álló építményekrıl,
építményrészekrıl és területekrıl nyilvántartást vezet, és törzslapot készít (helység, utca
és hrsz., tulajdonos, használó, rövid indokolás, valamint az építmény, terület értékeit
bemutató fotók). A nyilvántartásba vételrıl értesíteni kell az érintett tulajdonosokat.

A védett területek és építmények hasznosítása, fenntartása,
átalakítása, bıvítése, bontása.
4.§.
(1.) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele, megırzésének módja elsı
sorban a rendeltetésnek megfelelı használat.
(2.) A védett területen meg kell ırizni az ingatlan jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét,
utcavonal vezetését, épületeit, építményeit, kerítés- és kapuformáit, természeti értékeit.
(3.) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetıformájukban kell
megtartani, megırizve a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, a homlokzati
tagozatokat.
(4.) A védett épületeket úgy lehet bıvíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati
kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje. A bıvítésnek
a védett épület formájával, szerkezetével összhangban kell lenni.
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(5.) A védett épületekben belsı átalakítási, korszerősítési, felújítási munkák végezhetık, de az
eredeti szerkezeteket és belsı értékeket tiszteletben kell tartani.
(6.) Védett épület csak a védettség törlése után bontható el. A bontás elıtt az épület
tulajdonosának kötelessége az épület felmérési és fotódokumentációjának elkészítése és a
bontási engedélykérelemhez történı csatolása.
(7.) Ha az építészeti értéket az épület tömege képezi, úgy a bontás után a helyére azonos
tömegő, vagy ahhoz erısen hasonló párkány- és gerincmagasságú, tetıidomú épület
építhetı.
(8.) A védett épületek, építmények környezetében az új épületek, építmények tömegarányait,
fıbb méreteit a környezetében lévı hagyományos épületekhez harmonikusan illeszkedve,
azok homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetıformáját,
anyaghasználatát figyelembe véve kell meghatározni.

5. §.
(1.) A védett építményen külsı, vagy belsı felújítási, helyreállítási, átalakítási, bıvítési,
korszerősítési, továbbá a védett épület jellegét és megjelenését bármely módon érintı
egyéb munkálatok, illetve épületkutatás (falkutatás) végzéséhez a kiemelt építési hatósági
feladatokat ellátó építési hatóság engedélye szükséges.
(2.) A védett épületek korszerősítését, átalakítását, bıvítését a védettség nem zárja ki, de az
épület jellege nem változhat.
(3.) Védett területre (utcák, utcarészek, természeti területek) építési engedély csak úgy adható,
hogy a munkák a terület jellegét ne változtassák meg.

A fenntartásra kötelezés szabályai
6. §.
(1.)A körjegyzı gondoskodik a védett területek és épületek állapotának ellenırzésérıl.
2.) Ha a védelem érdekei megkövetelik, a körjegyzı elrendelheti:
- a védett építmény állagának felülvizsgálatát, felújítását, helyreállítását, a jó karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, továbbá az engedély nélkül létesített
- a védett épület megjelenését zavaró – épületrészek (hozzáépítések, késıbb alkalmazott díszítések, tetıátalakítás, vakolat, cégtábla, kirakat, szekrény, stb.) eltávolítását,
- az évi állagmegırzés tapasztalatait és a tett intézkedéseket a védett épület, létesítmény
törzslapjára fel kell vezetni.
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Jogharmonizációs záradék
7. §.
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek tagállamai között társulás
létesítésérıl szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdetı 1994. évi I. Tv. 3. §-ával összhangban van.
A rendelet az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethetı szabályozást
tartalmaz.

Záró rendelkezések
8. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.

Káptalantóti, 2007. április 25.

Istvándi Ferenc sk.
polgármester

Dr. Máté András sk.
körjegyzı

Kihirdetve: 2007. május 1.

Dr. Máté András sk.
körjegyzı

Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2015. január 19.

Lutár Mária
jegyzı
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1. sz. melléklet

A 8/2007. (V. 1.) sz. rendelethez

HELYI VÉDELEM ALÁ HELYEZETT ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK,
ÉPÜLET- RÉSZÉRTÉKEK, FÖLDRÉSZLETEK

Káptalantóti

010/6 hrsz.

„Budi”- kereszt

Káptalantóti Bács-hegy

619 hrsz.

Kápolna-kereszt

Káptalantóti Bács-hegy

604 hrsz.

Bácsi kápolna

Káptalantóti Bácsi dülı

0266 hrsz.

Szőcs-dombi kereszt

Káptalantóti Nyáras domb 018 hrsz.

Régi zsidó temetı

Káptalantóti Sabari dülı

Sabari-kereszt

977 hrsz.

Káptalantóti Bodódi dülı 1210 hrsz.

Szent Orbán szobor

Káptalantóti Hegymög

1505 hrsz.

Hegymögi kereszt

Káptalantóti Rizapuszta

082/2 hrsz.

Kastély

Káptalantóti

068 hrsz.

Alsó-temetıi kereszt

Káptalantóti

53/3 hrsz.

Templom-dombi kereszt

1

15 hrsz.

Kultúrház

1

Káptalantóti belterület

Megállapította Káptalantóti Község Önkormányzati Képviselı-testületének 6/2008.(XI.14.) sz. rendelete;
Hatályba lépés napja: 2008. november 14.

