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KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
      KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2017. (X. ...) 

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 jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 57. § (3) 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) mellékletének 3. Helyi jelentőségű művi értékek 3.) 
pontja Polgármesteri Hivatal hatályát veszti. 

2. § 

Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba. 

Molnár Balázs  Nagy Gáborné 
polgármester              jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. október …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 

4/2000. (III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
../2017.(X…..) önkormányzati rendelet indokolása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A. 
§ (1) aa) szerint a települési önkormányzat elláthatja az épített környezet helyi védelmét. Az 57. § a 
következők szerint szabályoz: 
(1) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján a 56. § szerint nem részesülnek 
országos egyedi műemléki védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi 
vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, 
hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi 
építészeti örökség részét képezik.  
(2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, 
fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. Az országos területi 
műemléki védelem az egyes ingatlanokon fennálló helyi egyedi védelem hatályát nem érinti.  
(3) A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő 
korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról a települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi 
és a kerületi önkormányzat is) rendeletben dönt.  
(4) Az önkormányzat- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5.§ (1) bekezdésében 
foglalt együttműködési kötelezettségre figyelemmel- a helyi védettség település-rendezési eljáráson kívüli 
megszüntetéséről szóló rendelet-tervezetét tájékoztatásul megküldi a kulturális örökségvédelmi hatóságnak.  
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben lévő, településképi vagy történeti 
szempontból értékes területek, épületek és kertek megőrzése, helyreállítása, illetőleg ezek településképi 
szerepének megtartása érdekében 2000-ben megalkotta helyi védelmi rendelkezéseit – az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése alapján –, melyet 
folyamatosan – a kor igényei szerint – továbbfejleszt, felülvizsgál.  
Jelen előterjesztés tárgya a 45/5. hrsz-ú telken lévő, polgármesteri hivatal épületének helyi védelem alól 
történő kivonása, ezzel összefüggésben Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes 
helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 4/2000.(III.30.) sz. rendelete mellékletének 
3. Helyi jelentőségű művi értékek jegyzékének módosítása.  
A rendeletmódosítással azon épület, amely nem rendelkezik kiemelkedő építészeti értékkel, a 
környezetükben betöltött szerepük nem meghatározó, korábbi értékét helyreállíthatatlanul elvesztette, 
törlésre kerül a jegyzékből, annak érdekében, hogy az új jegyzékben felsorolásra kerülő építmények, 
épületegyüttesek összhangban álljanak a Rendelet 1. §-ában megfogalmazottakkal. 
 
Kéthely, 2017. október 12. 
 

Nagy Gáborné 
jegyző  



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(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: 

A rendelet módosítással azok az építmény vagy 
épületegyüttes, amelyek nem rendelkeznek 
kiemelkedő építészeti értékkel, a környezetükben 
betöltött szerepük nem meghatározó, korábbi 
értékét helyreállíthatatlanul elvesztették, törlésre 
kerülnek a jegyzékből, annak érdekében, hogy az új 
jegyzékben felsorolásra kerülő építmények, 
épületegyüttesek összhangban álljanak a Rendelet 
1. §-ában megfogalmazottakkal. 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 
6/A. § (1) aa) szerint a települési önkormányzat elláthatja az épített környezet helyi védelmét. Az 57. § a következők szerint szabályoz: 
„(1) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján a 56. § szerint nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben, de a 
sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából 
kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét 
képezik.  
(2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a 
települési önkormányzat feladata. Az országos területi műemléki védelem az egyes ingatlanokon fennálló helyi egyedi védelem hatályát nem érinti. 
(3) A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és 
támogatásokról a települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat is) rendeletben dönt. „ 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az épület hasznosíthatósága szélesebb körűvé válik, a helyi 
védettség megszűntetése okán. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


