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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló
16/2001.(XI.30.), 9/2002. (IX.02.), 15/2005.(X.24.), 3/2011.(II.21.), 7/2012.(IV.23.),
16/2013.(X.28.),11/2014.(XII.22.), 1/2016.(II.08.) 9/2016 (XI.03.) 10/2017 (XI.06.) 20/2017
(XII.18.)
rendeletekkel módosított
8/2001. (VI.25.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6.§.(1) bekezdés b) pontja, az 57.§. (3) bekezdése, valamint az építési
engedélyezési eljárásról szóló 46/1997.(XII.29.) KTM. rendelet alapján a helyi jelentőségű
építészeti és természeti értékek védelméről az alábbi rendeletet alkotja meg.

I. Fejezet
Általános rendelkezések

(1)

(2)

1. §.
A rendelet célja Hosszúhetény településképe és történelme szempontjából meghatározó épített
és természeti értékek védelme, a település építészeti és természeti örökségének, jellemző
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.
A helyi értékvédelem feladata különösen:
a) A különleges védelmet igénylő településszerkezetei, településképi, táji, építészeti,
néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari-agrár, illetve
természetvédelmi szempontból védelemre érdemes:
településszerkezetek
épületegyüttesek
épületek, építmények
utcaképek
műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek
fák- és növény-együttesek
(továbbiakban együtt: védett értékek) körének számbavétele és meghatározása,
nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való
megismertetése.
b)
A védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk
elősegítése.

A rendelet hatálya
2. §.
(1)
(2)

A rendeletben foglaltakat Hosszúhetény község közigazgatási területén kell alkalmazni,
hatálya kiterjed minden védetté nyilvánított értékre.
A rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes és jogi személyre, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
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Értelmező rendelkezések
3. §.
E rendelet alkalmazásában:
a)
Védett településszerkezet: a képviselő-testület által védetté nyilvánított utcahálózat,
telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal.
b)
Védett településkarakter: a képviselő-testület által védetté nyilvánított a
településépítészet jellegzetes elemeinek, valamint szerkezeteinek, formáinak,
anyagainak együttese.
c)
Védett településkép: a képviselő-testület által védetté nyilvánított utcakép, az épített és
táji környezet együttese. A védett településkép az épített és természetes környezet
elemeit egyaránt magába foglalja, így különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket,
műtárgyakat, növényeket, közterületi bútorzatokat és burkolatokat. A védett
településkép része lehet a terület használati módja.
d)
Védett épület, építmény: a képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épület,
építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti,
településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy műszaki-ipari-agrár
szempontból jelentős alkotás. A védett épület, építmény minden alkotórészt – ideértve a
hozzá tartozó kiegészítő, külső és belső díszelemeket is – védelem illeti meg. A rendelet
alkalmazása szempontjából védettnek minősülhet az a telek is amelyen a védett épület,
építmény áll.
e)
Védett épületrész: a képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely
egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett épületrész lehet
különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, portálja, lépcsőháza, díszítményei,
illetve különleges tartószerkezete.
f)
Védett műtárgy: a képviselő-testület által védetté nyilvánított, a d) és e) pontokban fel
nem sorolt építmény, műtárgy – különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő),
utcabútorzat, díszkút, kerítés.
g)
Értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek)
által elkészített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen
meglévő, illetve a település szempontjából annak minősülő értéket, amely védelemre
érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai,
történeti, valamint műszaki, illetve természeti jellemzőit.
h)
Védett növényzet: a képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan egyedi növény,
vagy növényzet-együttes (fasor, park), amely az adott településen jellegzetes, illetve az
emberi környezet védelme, a hagyományos településkép megőrzése, vagy kulturális
szempontból közérdek.
i)
Védett értékek károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték
teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását,
általános esztétikai értékcsökkenést eredményez.

II. Fejezet
A helyi védettség keletkezése és megszűnése
4. §.
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(1)

A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a képviselő-testület rendelettel
dönt.

(2)

1

A képviselő-testület az e rendelet mellékletében megjelölt Hosszúhetény és közigazgatási
területén (Kisújbánya, Püspökszentlászló településrészeken) lévő ingatlanokat a településkép,
valamint a település építészeti és természeti örökségének, jellemző karakterének a jövő
nemzedéke számára történő megóvása érdekében helyi védelem alá helyezi.
5. §.

(1)

(2)

A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi
személy írásban kezdeményezheti, erre településrendezési tervművelet, vagy önálló
értékvizsgálat is tehet javaslatot.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a)
Egyedi építmények és természeti értékek esetén:
a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám)
a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók)
a kezdeményezés indoklását.
b)
Településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén:
az együttes megnevezését,
körülhatárolását,
a védendő érték rövid leírását, dokumentálását,
a kezdeményezés indoklását.
6. §.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

1

A védelemmel kapcsolatos döntés előkészítéséről szakértő(k) bevonásával a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.
A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálatot kell
készíteni, amelyhez:
a)
be kell szerezni a települési építész szakvéleményét
b)
a megyei és a területi főépítész szakvéleményét
c)
indokolt esetben a védendő érték jellegétől függően a műemlékvédelmi,
természetvédelmi, régészeti szakhatóságok, valamint a szakértők véleményét.
A védetté nyilvánításhoz, illetve annak megszüntetéséhez be kell szerezni a helyi építész,
valamint a megyei főépítész véleményét.
Az előkészítéshez beszerezhető az érintett ingatlantulajdonosok, érintett helyi szakmai,
társadalmi szervek, egyesületek álláspontja.
A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról
az érdekelteket értesíteni kell.
a)
az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekelteknek
írásban kell kikézbesíteni.
b)
nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos módon,
közhírré tétellel.
c)
a használó értesítése a tulajdonos útján történik.
d)
amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekkel járna, úgy értesítésüket
a közhírré tétellel megtörténtnek kell tekinteni.
A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek – 30 – napon belül írásban észrevételt
tehetnek.

Beiktatta: 16/2001.(XI.30.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2002.I.1-jétől.
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(7)
(8)

A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben
szokásos módon – 30 – napra közhírré kell tenni.
A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintető a Polgármesteri
Hivatalban.

7. §.
A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről a 6. §-ban foglaltak szerint értesíteni kell:
az érdekelteket
a Komló Körzeti Földhivatalt
a helyi építésügyi hatóságot
területi védelemnél az érdekelt közműveket.
8. §.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésének tényét az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni.
A helyi védettség fennállásának tényét a hivatalos helyszínrajzon fel kell tüntetni az alábbiak
szerint:
„A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ……… önk. számú rendelete
alapján védett települési érték.”
A helyi védelmet a helyi építési szabályzatban, illetve szabályozási tervben fel kell tüntetni, és
erre a rendeletben utalni kell.
Az ingatlan-nyilvántartási, illetve helyszínrajzi bejegyzésről a jegyző gondoskodik.
A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

III. Fejezet
A védett értékekre vonatkozó
településrendezési és építési előírások
9. §.
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

A település jellegzetes szerkezetének, telekosztásának utcavonal vezetése megőrzendő.
Az új építményeket a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet
egységes megjelenését biztosító módon kell építeni, a meglévőket erre tekintettel kell
használni, illetve fenntartani.
A közterületek kialakítását, burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép
jellegzetességeinek és karakterének megtartásával, azokkal összhangban kell kialakítani.
A védett területen, a védelemmel érintett ingatlanon, csak olyan építési munka, illetve olyan
állapot fennmaradása engedélyezhető, amely nem érinti hátrányosan a védett érték
megjelenését, karakterét, eszmei értékét, a védett növényzet egészségét.
A védett ingatlanon új hirdetés, reklám nem helyezhető el.
Védett területen hirdetés és reklám csak az illetékes főépítész pozitív minősítése alapján
helyezhető el.
A védett építményen új parapet-konvektor vagy klímaberendezés közterületről is látható
egysége nem helyezhető el.
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 – lehetőség szerint takartan.
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(8)

Védett területen vagy védett építménnyel érintett ingatlanon az építésügyi hatóság a környezet
kialakításához kertészeti, zöldfelületi tervek készítését írhatja elő.
(9) A közterületeket, azok burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép jellegzetességeinek és
karakterének megtartásával kell kialakítani.
(10) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető. A
védelem megszüntetésének, vagy részleges bontás engedélyezésének feltételeként az egyes
épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe történő beépítése, vagy azok megőrzése
előírható.
(11) Védett növényzet kivágása csak a védelem megszűnését követően, illetve a növényzet
kipusztulása esetén, továbbá közvetlen élet- vagy balesetveszélyes helyzet megszüntetése
érdekében engedélyezhető. A védett növényzet kipusztulását szakértői véleménnyel kell
igazolni.
(12) Amennyiben a kiszáradt védett növényzet településképi, esztétikai vagy történeti értéket
képvisel, és fenntartása megfelelően megoldható – a kivágásra vonatkozó engedély kiadása
megtagadható.
10. §.
A védett értéket érintő építési munkák engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:
- a hatályos jogszabályokban előírt tervdokumentációt, valamint a következő
mellékleteket:
a védett érték beavatkozással érintett részének felmérési dokumentációját.
az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki
leírást.
a munkák által érintett építményrészek és a környezet jelenlegi állapotának
fényképdokumentációját.
a zöldterületet érintő munkák esetén kertfelmérési rajzot és növényjegyzéket,
valamint a kialakításra vonatkozó kertészeti dokumentációt.
(2)
Védett építményt érintő bármely építési munkához, a rendeltetés akár részleges
megváltoztatásához, az első fokú (helyi) építésügyi hatóság előzetes engedélye szükséges.
(3)
A védett értéket érintő építési munka engedélyezéséhez az építésügyi hatóságnak be kell
szerezni a megyei főépítész – szükség esetén az illetékes tervtanács szakvéleményét.
2
(4)
A védett építményt érintő, építési engedélyhez kötött, illetve építési engedélyhez nem
kötött építési munkák esetén általános irányelv, hogy az eredeti állapot állítandó vissza
akkor is, ha attól már korábban eltértek. A nem szabályozott, vagy vitatott esetekben a
Területi Főépítészeti Irodának a konkrét ügyre vonatkozó szakmai állásfoglalása az
irányadó.
(4/a) 3A tetők, magastetők, tetőfelépítmények kialakítását tetőhajlásában, tetőnyúlásában
megváltoztatni nem lehet, az újonnan építendő bővítéseknél legalább az utcai homlokzat
síkjától számított 6.00 m-ig ezt tartani kell, de az épület egységes képe nem bontható meg.
(4/b) 4Bővítmény esetén annak az építési helyen belüli elhelyezését, a fésűs beépítés védelme
érdekében az épület hátsókerti meghosszabbításában kell megvalósítani. Amennyiben a
bővítés a hátsókert irányába nem valósítható meg, úgy kereszt szárny az utcai homlokzat
síkjától számított 6.00 m-en túl helyezhető csak el.
(4/c) 5A portálok kialakítását, eredeti állapotát megváltoztatni nem lehet, a tornácok oszlopai,
padozata és szegélye eredeti anyagukban újíthatók meg.
(4/d) 6A homlokzatképzést és színezést, simított tagozatos vakolattal lehetőleg háromszori fehéresetleg világos pasztellszínekkel, meszeléssel kell kialakítani. Csak talajpárától védett
épületfal festhető műanyagfestéssel. Kőporos vakolat, vagy más egyéb nemesvakolat
(1)

2

Módosította: 15/2005.(X.24.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2005.XII.1-jétől.
Módosította: 15/2005.(X.24.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2005.XII.1-jétől.
4
Módosította: 15/2005.(X.24.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2005.XII.1-jétől.
5
Módosította: 15/2005.(X.24.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2005.XII.1-jétől.
6
Módosította: 15/2005.(X.24.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2005.XII.1-jétől.
3
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bármelyik felületi megjelenítésről legyen szó (kapart, dörzsölt, fröcskölt stb.)
homlokzatképzés nem alakítható ki.
7
A lábazat természetes kő, vagy lábazat vakolat lehet, mesterséges kövek, mészhomoktégla
stb. nem használható fel. A tető héjalása természetes anyagú és felületű égetett cserép lehet,
lehetőleg hódfarkú cserép vagy hornyolt hódfarkú cserép. Beton, azbeszt, bitumenes anyagú
sík vagy hullám lemez nem alkalmazható. A homlokzati nyílászárók alapanyaga fa lehet.
Védett növényzet környezetében bármiféle kivitelezési tevékenység csak a növény
előéletére kiterjedő védelem mellett végezhető. E védelem körét és módját – szakértő
bevonásával – a jegyző állapítja meg.

(4/e)

(5)

IV. Fejezet
A védett értékek fenntartása, hasznosítása
11. §.
(1)
(2)
(3)

A védett értékek „jókarbantartása”, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.
A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek
megfelelő használattal kell biztosítani.
Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy
megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot a helyi építésügyi hatóság korlátozza, illetve
megtiltja.
V. Fejezet
A védett építmények fenntartásának támogatása
12. §.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

7

8

A védett ingatlan tulajdonosának kérelmére a szokásos karbantartási állagmegóvási
feladatokon túlmenően az építmény külső megjelenésének javításához utcafronti
homlokzatának felújításához szükséges munkálatok finanszírozásához az önkormányzat éves
költségvetésében meghatározott keretösszegig a képviselő-testület vissza nem térítendő
támogatást állapíthat meg.
A támogatási kérelmeket papíralapon vagy elektronikus úton lehet benyújtani Hosszúhetény
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve. Az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§. (1)
bekezdésében meghatározottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a kérelmüket.
A támogatás mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésben határozza meg.
9
A támogatás mértékét a számlákkal igazolt költségek és a helyi védelem fokozatának
figyelembevételével kell meghatározni.
I. fokú védelemben részesített építmény esetében a támogatás mértéke legfeljebb 250.000,- Ft.
II. fokú védelemben részesített építmény esetében a támogatás mértéke legfeljebb 150.000,Ft
A benyújtott kérelmek elbírálása, illetve a támogatás ingatlanra eső mértékének
meghatározása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha:
a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki
felróható módon nem károsítja.

Módosította: 15/2005.(X.24.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2005.XII.1-jétől.
Módosította: 20/2017 (XII.18.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2018.I.01IX.02-től.
9
Módosította: 9/2002.(IX.02.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2002.IX.02-től.
8
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a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat
maradéktalanul betartja.
Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.
-

(6)

VI. Fejezet
A védett értékek nyilvántartása
13. §.
(1)
(2)

(3)
(4)

A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás
nyilvános, abba bárki betekinthet.
A nyilvántartás tartalmazza a védett érték:
a)
megnevezését,
b)
pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
c)
a tulajdonos, kezelő (bérlő) nevét, címét,
d)
helyszínrajzot,
e)
a rendletetés és használati mód megnevezését,
f)
az eredeti tervdokumentáció másoltát,
g)
a védelem elrendelésére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés és döntés másolatát,
a védettségi kategória meghatározását,
h)
a védett érték felmérési terveit,
i)
a fotódokumentációját,
j)
a védett értékeket érintő beavatkozás hatósági intézkedéseinek jegyzékét.
A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.
A jegyző biztosítja a védett értékekre vonatkozó, a hatósági eljárásban keletkezett
dokumentumok és iratok másolatainak nyilvántartásba vételét.

VII. Fejezet
A védett értékek megjelölése
14. §.
(1)
(2)
(3)
(4)

A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt – annak értékeit nem sértő módon – az e
célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.
Védett növényzet esetében a táblán a növény latin és magyar nevét is fel kell tüntetni.
A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.
Védett utcakép, látvány esetén a védettség ténye a környezethez igazodó, a védettség tényét és
okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó táblával megjelölhető.

VIII. Fejezet
A helyi védelem irányítása
15. §.
(1)

A helyi védelmet átruházott hatáskörben a polgármester irányítja.
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(2)
(3)
(4)

A helyi védelem hatósági feladatait a jegyző látja el.
A helyi védelmi munkákhoz kérni kell a társadalmi szervezetek közreműködését.

IX. Fejezet
A védett értékek szerepe az oktatásban és közművelődésben.
16. §.
Az építészeti és természeti értékek szemlélet, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a
települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a velük kapcsolatos
ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyet kell kapniuk.

X. Fejezet
Záró rendelkezések
17. §.
(1)
(2)
(3)

10
11

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 8/1997. (VI. 30.) önk. számú
rendelet hatályát veszti.

Hosszúhetény, 2001. június 12.

Nádor Rudolfné sk.
polgármester

Orbán László sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 2001. június 25-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2001. június 25.

Orbán László sk.
jegyző
10
11

Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(IV.23.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2012.IV.23-tól.
Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(IV.23.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2012.IV.23-tól.
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1.számú melléklet

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGBEN
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME

sorsz
1.
2.
3.

Országos védelemre javasolt épületek
utca, házszám
Helyrajzi szám
funkció
Iskola utca 49.
60/7
Lplébánia hivatal
Ormándi utca 19.
405
lakóépület + melléképület (volt
malom )
Kossuth Lajos utca 10.
912/2
lakóépület

Első fokozatú helyi védelemben ( H1 ) kell részesíteni
4.
Iskola utca
180
5.
Iskola utca 23.
47
6.
Iskola utca 27.
49
7.
Iskola utca 28.
79/1
8.
Iskola utca 30.
82
9.
Iskola utca 34.
88/1
10. Iskola utca 39.
56
11. Iskola utca 86.
124
12. Iskola utca 90.
164/14
13. Iskola utca 92.
164/16
14. Fő utca 1/a.
438/1
15. Fő utca 21.
425
16. Fő utca 27.
422
17. Fő utca 31.
420
18. Fő utca 33.
419
19. Fő utca 47.
412/1
20. Fő utca 55.
269
21. Fő utca 57.
268
22. Fő utca 85.
242/2
23. Fő utca 99.
239/1
24. Fő utca 117.
227/1
25. Fő utca 117. előtti
413
26. Fő utca 139.
208
27. Fő utca 159. előtti
945
28. Fő utca 58.
802
29. Fő utca 64.
805
30. Fő utca 70.
808
31. Fő utca 76.
811/1
32. Fő utca 74.
810/1
33. Fő utca 92.
819
12
13

Módosította: 9/2016.(XI.03.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2016.XI.03-tól.
Módosította: 10/2017.(XI.06.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2017.XI.06-tól

Templom
lakóépület + melléképület
lakóépület + melléképület
lakóépület + melléképület
lakóépület
lakóépület + melléképület
lakóépület + melléképület
lakóépület
társasház
lakóépület
góré
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
híd
lakóépület
híd
lakóépület
lakóépület + melléképületlakóépület
lakóépület + melléképület
lakóépület + melléképület
lakóépület + melléképület
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Fő utca 108.
Fő utca 120.
Fő utca 122.
Fő utca 124.
Fő utca 136.
Fő utca 154.
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca 8.
Kossuth Lajos utca 14.
Kossuth Lajos utca 94.
Kossuth Lajos utca
Petőfi utca 14.
Petőfi utca 16.
Petőfi utca 19.
Petőfi utca 25.
Petőfi utca 36.
Petőfi utca 47.
Ormándi utca 10.
Ormándi utca 24.
Ormándi utca 33.

829/2
836/2
84+0
841/1
848
895
955
912/1
915
997
947/2
1083
1084
18
15/1
1094
2
286/3
293/1
239/2

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Ormándi utca 35.
Ormándi utca 51.
Ormándi utca 55.
Ormándi utca 58.
Ormándi utca 60.
Ormándi utca 66.
Ormándi utca 90.
Ormándi utca 94.
Ormándi utca 102.
Zengő utca 5.

391
377
374/1
314
315/2
325/1
338
340
344
952

lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület + melléképület
lakóépület
kőbánya előtti kereszt
lakóház + gazdasági épület
melléképület
lakóépület
kereszt
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület + melléképület
lakóépület
lakóépület + melléképület ( volt
malom )
lakóépület
lakóépület
lakóépület + melléképület
lakóépület
lakóépület
lakóépület + gazdasági épület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület

Második fokozatú helyi védelemben ( H2 ) kell részesíteni
64. Iskola utca 12.
72/1
lakóépület + melléképület
65. Iskola utca 15.
39
lakóépület
66. Fő utca 29.
421/1
lakóépület
67. Fő utca 35.
418
lakóépület
68. Fő utca 53.
270/1
lakóépület
69. Fő utca 69.
256
lakóépület
70. Fő utca 79.
249
lakóépület
71. Fő utca 81.
248
lakóépület
72. Fő utca 101.
238/1
lakóépület
73. Fő utca 6.
771
lakóépület
74. Fő utca 14.
775/2
gazdasági épület
75. Fő utca 16.
776
lakóépület
76. Fő utca 22.
780
lakóépület
77. Fő utca 24.
781
lakóépület
78. Fő utca 36.
801
lakóépület
79. Fő utca 50.
798/1
lakóépület
80. Fő utca 54.
800
lakóépület
81. Fő utca 52.
799
lakóépület
82. Fő utca 80.
813
lakóépület
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Fő utca 88.
Fő utca 94.
Fő utca 102.
Fő utca 104.
Fő utca 110.
Fő utca 166.
Fő utca 170.
Kossuth Lajos utca 19.
Kossuth Lajos utca 59.
Kossuth Lajos utca 88.
Kossuth Lajos utca 43.
Petőfi utca 4.
Ormándi utca 30.
Ormándi utca 41.
Ormándi utca 46.
Ormándi utca 74.
Ormándi utca 76.
Ormándi utca 104
Ormándi utca 104

817
820/1
825
828
830
902
905
939
1016
993/1
1024
1034
296
389
306/1
330/3
330/4
345/3
345/4

lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület + melléképület
lakóépület
lakóépület
melléképület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület + gazdasági épület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
gazdasági épület
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14

2. számú melléklet

Kerítések
Első fokozatú helyi védelemben ( H1 ) kell részesíteni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

14

Fő u. 161
Fő u. 158
Fő u. 139
Fő u. 138
Fő u. 136
Fő u. 66
Fő u. 58
Fő u. 56
Fő u. 47
Fő u. 52
Fő u. 16
Ormándi u. 96
Ormándi u. 44.
Ormándi u. 30.
Ormándi u. 19
Ormándi u. 24
Iskola u. 39
Iskola u. 35
Iskola u. 29
Iskola u. 27
Kossuth u. 43.
Kossuth u. 36
Kossuth u. 26
Kossuth u. 12
Kossuth u. 19

Módosította: 3/2011.(II.21.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2011.III.1-jétől.

191
899
208
849
848
806
802
801
412/2
799
776
341
305/1
296
405
293/1
56
54
47
49
1024
926
921/1
913/1
939
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3. számú melléklet
Présházak

Első fokozatú helyi védelemben ( H1 ) kell részesíteni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

15

3411/1
2723
3040
3043
3068
3014
3053
3004
2483
2653/4
2607/1
2240
2354
2845/1
2840
2785/3
3034/1
3238
3261
3257
3337/2
3437
2726/1
2754/2
2035
3352
3351
3350/2
3349
3322
3321
3320
3319

Bakonya
Nagymező
Dömösalja
Dömösalja
Vásárút
Dömösalja
Dömösalja
Vásárút
Szorító
Bereki dűlő
Bereki dűlő
Kismező
Bereki dűlő
Hideg-hegy
Hideg-hegy
Hideghegy
Tiszószél
Tiszószél
Tiszószél
Tiszószél
Csókakő
Csókakő
Nagymező
Nagymező
Hegyelő
Vásár út
Vásár út
Vásár út
Vásár út
Vásár út
Vásár út
Vásár út
Vásár út

Módosította: 16/2013.(X.28.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2013.X.28-tól.

