
Somlószőlős Község Önkorm ány zata Képviselő-testületének
13l201S, (YI. 22.) önkormányzati rendelete

az építészeti és természeti értékek helyi védetté nyilvánításáról

Somlószőlós Községi Önkormányzat Képl,iselő-testülete az építetett kömyezet alakításáról és
védelméről szőlő 1997.évi LXXVII. törvény 57, §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatarozott feladatkörében
eljárva a kövelkezőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet haíáIya az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön
jogszabályok alapjáLn nem ál1 védelem alatt és amelyet önkorm{ilnyzati rendelet helyi
települési, táji, temészeti, ópítészeti, néprajzi, képző-, vagy iparművészeti, ipartörléneti,
régészeti értékként védetté nyilvánít (továbbiakban: helyi védelem).
(2) A helyi védelem célja a településnek és kömyezetének, valamint az ott található értékes
építészeti és természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.
(3) A helyi védelem íárgyáí képezi mindaz az épített vagy természeti érték (épület, építmény,
utcarósz, településrész, építményrész, közterületen lévő szobor, emlékmű), melyet a
képviselŐ-testület építészeti, művészeti, néprajzi, településtörténeti, körrryezeti, esáótikai
értéke miatt védelem alatt rillónak nyilvánít.

2. § (l) E rendelet alkalmazásában:
a) helyi védelmi terület (továbbiakban: HVT): a község olyan összeffiggő része,
amelynek település-szerkezete, történelmi jelentősége, vagy a területén nagy sziimban
található védendő épületek okán védendő,
b) egyedi védelmi terület (továbbiakban: EVT): olyan országos védelemben nem
részesülő építmény vagy terület, amely a település szempontjából kiemelkedő,
hagyomanyt őrző, az otí élő emberek és közósségek munkáját híven tiikrözi.

(2) A helyi területi védelem a településkép, utcakép karakterének megőrzésére, a helyi egyedi
védelem a kiemelt he1}.történeti, építészeti értékek, épitmények, épületek, épületrészek,
köztéri szobrok, egyéb köztrárgy megőrzésére szolgá1.

2. Védetté nyilvánítási eljárás, védetté nyilvánítás megszüntetése

3. § (1) Helyi területi és egyedi védelem alá helyezést vagy arrnak megszüntetését a helyi
önkormányzat, illetve bármely a településen élő magánszemély vagy ott tevékenykedő jogi
személy, civil szervezet kezdeményezhet. A helyi védetté nyilvránítás kezdeményezésére vagy
annak megszüntetésére a helyi önkormanyzathoz kérelmet kelt benyújtani. A védetté
nyilvánításról a képviselőtestület rendelettel dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) az építmény megnevezését, sziikség esetén körülhatárolását,
b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, h elyralzi szám, épületrész),
c) az épiímény rövid ismertetését, leírását,
d) a kezdeményezés indokolását,
e) fotódokumentációt.

(3) A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megsziintetése iránti eljárás megindításáról a



helyi önkormáLrryzat 5 munkanapon belül értesíti:
a) a javaslattal éíintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját,
b) a védetté nyilvrinítás kezdeményezőj ét,
c) az első fokú építésügyi hatóságot,
d) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit.

(4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt
tehetnek.
(5) A védettséggel kapcsolatos javaslatot -az erről szóló döntést megelőzően - a helyben
szokásos módon 30 napra közlrírré kell tenni.
(6) A védetté nyilvánítást, illetve arrnak megszűntését követő 30 napon belül értesíteni kell:

a) az ingatlari vagy természeti érlék tulajdonosát. használóját, kezelőiét,
b) az elsőfokú építésügyi lratóságot,
c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tevőt,
d) a j árási földhivatalt,
e) területi védelem esetén az érintett közmúvek üzemeltetőit.

(7) A helyi védelem alá helyezett érlékekől nyilvántartást kell vezetni, mely a következőket
íartalmazza,.

a) a védett étlék megnevezése,
b) cím, helyrajzi szám,
c) fotódokumentáció,
d) tulajdonos, kezelő, használó megjelölése.

(8) A helyi védettség a|á taríoző értékeket e rendelet 1 .számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) A védelem alatt álló területet, építménfi, vagy természeti értéket táblával meg kell
j.elölni. A táblán "Helyi védelem alatt álló építészeti éfiék - Somlószőlős Község
Onkormányzata" szövegnek kell szerepelnie.
(2) A tábla elhelyezéséről és karbantartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

5. § (1) Amennyiben a helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a
képviselö-testület a helyi védettséget megszünteti, a múemléki védettségről szóló döntés
hatályba lépése után.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az érdekeltek véleményét nem kell kikémi.

3. Előírások, eljárási szabályok

6. § (1) A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenrrtartása során biáosítani kell azok
megőrzését, a használt azokat nem veszélyeáetheti,
(2) A védelem alatt álló értékek megórzése érdekében - a hatályos építési jogszabályok keretei
közöít - az illetékes építésügyi hatóság kötelezheti a védelem alatt álló épületek, építmények,
létesítmények tulajdonosát, illetve használóját:

a) a jó karbantartásra, fenntartásra való köteiezettség teljesítésére,
b) az azokat eléktelenítő, idegen részek eltávolítására,
c) a védett érlékek jellegének kifejezésére vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló
munkálatok elvégzésére.

(3) A (2) bekezdésben j elzett munkálatok költségei a tulajdonost (használót) terhelik.
(4) A helyi építési szabályzat vonatkozó rendelkezéseit a helyi védelem területein érvényre
kell juttatni.

4. A védett értékek fenntartása, karbantartása

7. § (1) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásanak feltétele a rendeltetésnek
megfelelő használat mellett az értékek megőrzése.



(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell közcétú felhasználásra.
(3) A használat a védett éftéket nem veszélveztetheti.
(4) ÉPületek esetén az épület állapotának Áegóvása elsősorban a tulajdonos feladata. A védett
területen, védett építményen reklámot, hirdető berendezést, vagy más. az építményen vagy
attól különállóari előnytelenül megjelenő berendezést" vagy tátgyaí elhelyezni nern lehet.

5, A fenntartáshoz, felújításhoz adható támogatásról

8. § (l) A helyi védelem alatt álló érték fenntarlási kötelezettségének (szokásos jó-
karbantarlási munkálatokon túlnrerró. a védettséggel összefiiggésben felmerülő munkálatok)
teljesítéséhez az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújthat a tulajdonos részére. amennyiben
azt a tulajdonos a munkavégzés előtt kéri.
(2) A támogatás vissza nem térítendó támogatás formájában nyújtható, melynek igénylése
kizáró|ag pályéuat útján lehetséges. Támogatásért csak a helyi védelem alá vont érlék
tulajdonosa folyamodhat és annak elnyerésére is csak ő jogosult.
(3) A támogatási kérelmeket legkésőbb a naptári évet megelőző év október hó 30, napjáig
lehet benyújtani a Képviseló-testület elé. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

a) az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;
b) éPÍtési engedéIyhez kötött munka esetén az épitési engedélyezési tervdokumentációt
és ajogerős épitési engedéllt;
c) építési engedélyhez nem kötött munka esetén az építési engedélyezési
tervdokumentációnak megfelelő teíveket, az elvégezendő munka leírását;
d) fénykép-dokumentációt az épitmény állapotáról, és/vagy a felújítandó homlokzat
(ok)ról (min.5 fotó);
e) a megpályéaott pénzösszeg megielölését, felhasználásanak tefi,/ezett módját és a
munka elkészülésének hataridejét;
f) a pályáző költségvállalási nyilaíkozatát anól, hogy a támogatás elnyerése esetén a
kapott összeget a pá|yéaati feltételek szerint használja fel.

(5) Az önkormányzaíi íámogatás a védett érték megóvása, állaganak megőrzése érdekében
végzett munkák_ költségének legfeljebb 30 %-áig, maximum 300 000 Frig terjedhet. Az
ingatlanra eső Önkormányzati támogatás mértékét - az önkormányzati költsegvetés keretei
között - a képviseló-testület állapída meg.
(6) A támogatás módját, mértékét, igénybevételének feltételeit a Képviselő-test i|et határozza
meg és ezekről a nyertes pályázók és az Önkormányzat támogatási szerződést kötnek. A
szerződés taítalmazza legalább a megítélt támogatás folyósításának módját, a felhasználás
feltételeit, az elszámolás határidejét és az ellenőrzés szabályaít.
(7) A támogatás kifizetésére az elvégzett munkaról szóló eredeti szrimlák, és fenyképek
becsatolását követóen kerüthet sor. Az elkészült munkát követő kifizetés e|őlt uz
Önkormányzat szakértő bevonását is kezdeményezheti, annak megállapításáho z, hogy a
munka minósége megfelel-e.
(8) Az ÖnJ<ormányzati támogatással felújított épület védettsóge nem törölhető a tlámogatást
követő 15 éven belül-
(9) Nem adható támogatás olyan pályázónak, aki nem tudja igazolni az önkormányzati
támogatáson felüli pénzügyi forrás rendelkezésre állását.
(10) Nem adható támogatás a pályízaí benyújtását megelőzően elkezdett építési és építés-
előkészítő munkákhoz.
(11) Nem adható támogatás azon épületre, mely 15 óven belül már támogatás nyert és a
támogatási szerződésben megfogalmazott együttmúködési kötelezettség még érvényben van.

9. § (1) Az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges:
a) a védett építmények külsó vagy belsó felújítási, helyreállítási, átalakítási, bővítési,
korszerúsítési, bontási, víz- és kertépítési, tájrendezósi, vagy képző- és iparművészeti,
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restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését barmely módon érintő
egyéb nrunkálatok, illetve épületkutatás vé gzéséhez,
b) a védett építmény igénybevételi, hasznáIati módjának megállapításához vagy
megváltoztatásához.

(2) A védett épületek, területek (utcák, utcarészek) korszerúsítését, átalakítását, bővitését a
védettség nen zarjakí, de az épületjellege nem változhat.
(3) Helyi védettség alatt álló épület. építmény bontása statikai vélemény alapján kizárólag a
felújításhoz szükséges mértékben engedélyezhető.

6. Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetését követó napon lép hatályba.

Somlószölős. 20l5, junius l8.
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A rendelet kihirdetve:
Somlószölós. 20l5. j ún ius 22.
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l . melléklet
l3l20l5. (VI. 23.) örlkormányzati rendeIethez

L{e\5i x€detts€g *ltt\{r6 €rt€kgk

A

sorszám

l.
2.
3.
4.
5,
6.
7.

utca

Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u.
Somlói út
Somló-hegy

hrsz

336l3
336/5
336l5
336l5
336/5
62ll6
2686l7

B

megnevezés

I. Világháborús emlékmű
II. Világháborús emlékmű
l848-49-es emIékmű
Mellszobor
Kereszt
Hegykút
Présház

hrsz
hrsz
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.

hrsz.


