
  Pölöske    Község  Önkormányzati  Képviselőtestület
2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete 

az épített környezet helyi védelméről

Pölöske  Község  Önkormányzati  Képviselőtestülete  (továbbiakban: Képviselőtestület  az 
épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  tv.  57.  §  (3) 
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  –  figyelemmel  az  építészeti  örökség  helyi 
védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésére 
is - az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

(1) Helyi  védett  érték  -  a   Képviselőtestület   rendeletével  elfogadott  –  minden  olyan 
településtörténeti, helyi építészeti,   faluképi, néprajzi, régészeti, szempontból jelentős 
egyedi vagy együttes alkotás, annak részei és tartozékai ( különösen épület, építmény, 
épületrész,  ,  településrész,  településsziluett)  valamint  az  ezeket  körülvevő  építészeti 
környezet, amely nem országos műemléki védettség alá helyezett.

(2) E rendelet célja az (1) bekezdésben meghatározott értékek fokozott megőrzése  a jövő 
nemzedékei  számára,  a  község  történelmi  folytonosságát  biztosító  helyi  építészeti 
értékek  megtartása,  fenntartása  és  jó  karban  tartásának  biztosítása  az  itt  élők 
önbecsülésének, elősegítése érdekében.

(3) A helyi védettség alá tartozó értékek jegyzéke e rendelet mellékletét képezi.

A rendelet hatálya

2.§

(1) A  rendelet  hatálya  Pölöske    Község   közigazgatási  területén  lévő,  az  1.§  (3) 
bekezdésében meghatározott és e rendelet alapján védetté nyilvánított, helyi értékekre 
terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3.§

E rendelet alkalmazásában:

(1) a.)  védett  épület,  építmény  (jele:  HV1):  épület,  műtárgy,  amely  a  hagyományos 
településkép  megőrzése  céljából,  továbbá  építészeti,  településtörténeti,  helytörténeti, 
régészeti, művészeti vagy műszaki-ipari-agrár szempontból jelentős alkotás. 
A védett épület, építmény minden alkotórészét – ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, 
külső és belső díszelemeket  is, továbbá esetenként a használat módját – védelem illeti. 
A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül az a telek, annak használati 
módja is, amelyen a védett épület, építmény áll, illetve amit ezen rendelet  melléklete

         tartalmaz. 
 (2) védett  érték  károsodása:  minden  olyan  esemény,  beavatkozás,  amely  a  védett  érték 

teljes  vagy  részleges  megsemmisülését,  karakterének  előnytelen  megváltoztatását, 
általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi. 
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Helyi védettség keletkezése és megszűnése

4.§

(1) A helyi  védettség alá  helyezést,  illetve  annak megszüntetését   bármely  természetes, 
vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  írásban 
kezdeményezheti.

(2) A helyi  védelem alá  helyezésről,  illetve  annak megszűntetéséről  a  Képviselőtestület 
rendeletben dönt.

 (3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 
a.) helyi egyedi védelem esetén:

- a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását, 
- pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, 
- a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),
- a kezdeményezés indoklását.

(4) A helyi  egyedi  védelem megszűntetésére  csak  akkor  kerülhet  sor,  ha  a  védelemben 
részesülő  építészeti  érték  károsodása  olyan  mértékű,  hogy  a  károsodás  műszaki 
eszközökkel helyre nem állítható.

(5) A  helyi  egyedi  védelem  alatt  álló  építményt,  építményrészt  csak  a  helyi  védettség 
megszűntetését követően lehet elbontani.

5.§

(1) A helyi védettséggel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről 
a jegyző gondoskodik. 

 (2) A  helyi  védettség  alá  helyezési,  illetve  annak  megszüntetésére  irányuló  eljárás 
megindításáról az érdekelteket - az alábbiak szerint - értesíteni kell:
a.) a helyi egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek 

írásban kézbesíteni kell,
b.) a használó értesítése a tulajdonos útján történik,
c.) amennyiben  az  érdekeltek  felkutatása  aránytalan  nehézségekbe  ütközne, 

értesítésüket a közszemlére tétellel megtörténtnek kell tekinteni.
(4) Az eljárás szempontjából érdekeltnek kell tekinteni:

a.) Helyi egyedi védelem esetén:
aa.) a javaslattal érintett objektumok tulajdonosait,
ab.) a kezdeményezőt vagy képviselőjét,

 (5) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítéstől számított 30 napon belül 
írásban észrevételt tehetnek.

(6) A  helyi  védettség  alá  helyezésre,  illetve  annak  megszüntetésére  irányuló 
kezdeményezést – az erről szóló döntést megelőzően –  30 napra közszemlére kell tenni. 

6.§

A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell: 
a.) az érdekelteket,
b.) a helyi építésügyi hatóságot, 
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7.§

          A helyi védelmet a Helyi Építési Szabályzatban is fel kell tüntetni.

A helyi védett értékek fenntartása, hasznosítása, átalakítása, bővítése, bontása 

8.§

(1) A helyileg  védett  építészeti  értékek fennmaradásának  feltétele,  megőrzésének módja 
elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használat.

(2) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy 
megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot – a hatályos jogszabályok keretei között 
– a helyi építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja.

(3) Egyéb  hasznosítás  esetén  törekedni  kell  a  közcélú  felhasználásra,  ezért  minden  új 
beruházás  esetén  mérlegelnie  kell,  hogy az  igényelt  funkció  kielégíthető-e  valamely 
védett épületben vagy épületegyüttesben úgy, hogy az a védett értékek fennmaradását 
szolgálja.

(5) A HV1 jelzésű védett épületeket érintő követelmények:
a.) a  védett  épületeket  hagyományos  építészeti  tömegükben,  tetőformájukban  kell 

megtartani,  érintetlenül  hagyva  a  homlokzati  nyílásrend  és  nyílásosztás  jellegét, 
megőrizve a homlokzati tagozatokat;

b.) a védett épületek belső korszerűsítését, kialakítását, esetleges bővítését a védettség 
nem akadályozza,  sőt  a  védelem érdekében elő  kell  segíteni  ezen épületek  mai 
igényeinek  megfelelő  használatát.  A belső átalakításokat  az eredeti  szerkezet  és 
belső értékek elvárható tiszteletben tartásával kell megoldani;

c.) védett  épületeket  úgy  lehet  bővíteni,  hogy  az  eredeti  épület  tömegformája, 
homlokzati  kialakítása,  utcaképi  szerepe  előnytelenül  ne  változzon,  illetve 
gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett 
bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban 
legyen;

d.) védett épületek bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet 
sor, a védettség megszűntetését követően. 

A védett értékekre vonatkozó építésügyi szakmai követelmények

9.§

(1) A helyi védelem bármely fajtája alá vont épületeken, építményeken külső vagy belső 
felújítási-,  helyreállítási,  bővítési  vagy  bontási,  továbbá  a  védett  épület  jellegét, 
megjelenését bármely módon érintő munkát ( pl. színezés) – függetlenül attól, hogy az 
építési engedély alapján vagy anélkül végezhető – megkezdeni és végezni, a védelem 
alatt  álló  épület  rendeltetését  megváltoztatni  csak  az  elsőfokú  építésügyi  hatóság 
hozzájárulásával szabad.

 (2) A védett építményen új parapet-konvektor kivezetés vagy klímaberendezés közterületről 
is látható egysége és kivezetése nem helyezhető el.

(3) A védett építményen csak a látványt nem zavaró antenna, hírközlési egység helyezhető 
el.  Amennyiben  a  látványt  nem  érintő  más  műszaki  megoldás  nincs,  a  védett 
építményen legfeljebb egy távközlési berendezés (antenna) helyezhető el – takartan.

(4) A védett értéket érintő építési munkák engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a 
hatályos jogszabályokban előírt tervdokumentáció további egy  példányát, valamint a 
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következő mellékleteket: 
a.) a munkák által érintett építményrészek és a környezet jelenlegi állapotának színes 

fénykép-dokumentációját.
 (5) A  védett  építményt  érintő  építési  munka  esetén  (a  Helyi  Építési  Szabályzattal 

összhangban) az elsőfokú építésügyi hatóság - meghatározhatja:
a.) a tetők,  tetőfelépítmények kialakítását,
b.) bővítmény esetén annak az építési helyen belüli elhelyezését,
c.) a portálok kialakítását,
d.) a homlokzatképzést- és színezést,
e.) a felhasználható anyagok körét,
f.) a beavatkozással kapcsolatos, a védett értékek rehabilitációjával összefüggő egyéb 

feltételeket és követelményeket.

A fenntartásra kötelezés szabályai

10.§

(1) A  jegyző  folyamatosan   ellenőrzi  a  helyi  védett  területek,  épületek  és  építmények 
állapotát. 

(2) Ha a védelem érdekei megkövetelik az elsőfokú építésügyi hatóság elrendelheti a védett 
építmény  jó  karban  tartását,  felújítását,  helyreállítását,   továbbá  az  engedély  nélkül 
létesített  -  a védett épület megjelenését zavaró - épületrészek (hozzáépítések, később 
alkalmazott díszítések, tetőátalakítás, vakolat,  stb.) eltávolítását. 

A védett építmények fenntartásának támogatása

11.§

(1) A  képviselőtestület   a  védetté  nyilvánított  helyi  építészeti  értékek  megóvásának, 
fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében  támogatást   nyújthat az éves 
költségvetési rendeletében   meghatározott keretösszegben,  elkülönítetten.

2) A támogatás  összegére a jegyző tesz javaslatot a várható szükségletek és az év során 
összegyűjtött támogatási igények alapján.

3./ A támogatást pályázat útján - e rendeletben előírt feltételek megléte esetén - a védetté 
nyilvánított építészeti érték tulajdonosa, kezelője, használója kaphat. 

. 

A védett értékek nyilvántartása

12.§
1) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás 

nyilvános, abba bárki betekinthet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték:

a.) megnevezését, 
b.) pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám)
c.) tulajdonos, kezelő, (bérlő) nevét, címét,
d.) helyszínrajzot,
e.) a rendeltetés és használati mód megnevezését,
f.) eredeti tervdokumentáció másolatát (ha ez rendelkezésre áll),
g.) minden  egyéb  adatot,  amely  a  megőrzendő  érték  szempontjából  a  védelemmel 
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összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart.
(3) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.

Szabálysértési és záró rendelkezések
13.§

(1) Aki e rendelet 8. § (4)-(6) bekezdésében, 9. § (1)-(4) bekezdésében foglalt előírásokat 
megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) E rendelet  a kihirdetés  napján lép hatályba.

Pölöske, 2005. január   27.

Balázs  Árpád                                                               Csondor  Józsefné
  polgármester                                                                    jegyző

Kihirdetve.

Pölöske,2005.január 29.

             Csondor  Józsefné
                   jegyző

5



                                                                                                     1       számú  melléklet

Pölöske  Község Önkormányzatának rendelete
az  épített környezet   helyi védelméről

1./    „Mária bölcsője „  kápolna      185/2  hrsz    1335 m2   Tulajdonos: Magyar Állam

2./     Kézmüvesház     Pölöske, Petőfi út  74. hsz. 99   hrsz.  Tulajdonos: Rozmaring 
Kézmüves és Hagyományőrző  Egyesület 

3./    „  Teleki  kastély és parkja” Pölöske, - Aliz major, 0220 hrsz
         Tulajdonos: Magyar  Állam, kezelő: Mezőgazdasági Minősitő Intézet
                          1024  Budapest, II. ker.  Keleti  Károly   24.

4./  „Paplakás”        Pölöske,  Petőfi út 144.   140  hrsz. Tulajdonos   Római  Katolikus 
Egyház , és  Pölöske  Község  Önkormányzata   .
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