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7. számú előterjesztés

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2016. (VI. ….) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

az egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
4/2000. (III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

1.§ 

Az egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 4/2000. (III.30.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

„2.§ (4) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 
a) épületek és építmények esetében:
 aa) a létesítmény megnevezését, szükség szerint körülhatárolását, 
 ab) a pontos hely megjelölését /utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész / 
 ac) a létesítmény rövid ismertetését, leírását, 
 ad) a kezdeményezés indokolását. 

 b.) együttesek esetében:   
 ba) az együttes megnevezését, körülhatárolását, 
 bb) az együttes rövid ismertetését, leírását, 
 bc) a kezdeményezés indokolását.” 



 
 
 

2.§ 
 

A Rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.§ (7) Érdekeltnek kell tekinteni a következő szerveket, illetve személyeket: 

a) javaslattal érintett ingatlan tulajdonosa, illetve képviselője, a tulajdonosi jogok 
gyakorlója és az ingatlan használója, 

b) a kezdeményező, 
c) nemzetiségi önkormányzat elnöke.” 

 
3.§ 

 
A Rendelet 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2.§ (11) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza: 
 

a) a védelem szakszerű, rövid indokolását, 
b) fotódokumentációt, 
c) a helyi védelem védettségi kategóriáját, 
d) a helyrajzi számot, 
e) a védett érték pontos helyét /utca, házszám / 
f) a helyszínrajzot, 
g) a védett érték rendeltetését és használatának módját, 
h) a területi védettség esetén a fent felsoroltakon kívül a terület méretétől függően 

ha) az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel azonosítható, a védett 
      hb) terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot.” 

 
4.§ 

 
(1) Jelen rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a rendelet  
      a) 2. § (5) bekezdésében „a megyei főépítész véleményének kikérése alapján” szövegrész; 
      b) 2. § (10) bekezdése; 
      c) 3.§ (2) bekezdése és (5)-(7) bekezdése; 
       
 
 
 
Molnár Balázs        Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. június ….. 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: az egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 4/2000.(III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

Nincs ilyen hatás. Nincs ilyen hatás. Nincs ilyen hatás. Nincs ilyen hatás. Nincs ilyen hatás. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a Somogy megyei Kormányhivataltól törvényességi észrevétel érkezett a rendelet módosítása 
tárgyában. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: további kormányhivatali intézkedést von maga után, melynek 
keretében a kormányhivatal a rendelet bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti a Kúriánál. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  

Nem igényel további személyi feltételeket. Nem igényel szervezeti változást. Nem igényel. Rendelkezésre áll. 


