KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(II.24.)
Önkormányzati rendelete
Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről alkotott 16/2011.(X.13.) sz.
rendeletének módosításáról, kiegészítéséről
1.§.
(1)A rendelet 1.§.(3)bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szabályozás lép:
(3)A helyi védelem feladatai
A különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi , táji, építészeti,
néprajzi, településtörténeti, régészeti , művészeti, műszaki,-ipari-agrár szempontból
védelemre érdemes értékek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása,
dokumentálása,megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő ismertetése, a védett
értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.

(2)A rendelet 1.§.-át az alábbi (4) bekezdéssel egészíti ki
(4)A helyi védelem fajtái
a)Helyi területi védelem
-a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód,az építési vonal,
településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet),
-a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),
-a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos
művelési mód, növényzet és természetes környezet),
-a településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai,
színvilága együttesen)
védelmére terjed ki.
b) A helyi területi védelem a műemléki környezetet (MK) közvetlenül határoló terület,
valamint a műemléki jelentőségű terület (MJT) közvetlen környezetére is
kiterjeszthető.
c) A helyi egyedi védelem
-az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére vagy valamely
részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.),
-az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
-szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére,
-egyedi tájérték védelmére
terjedhet ki.

2.§
A rendelet 3. §-ának „a 9/1998.(IV.3.)KTM rendelet 5.§(1)e.) szerinti” szövegrészét
hatályon kívül helyezi.

3.§.
(1)A rendelet 7.§.(1) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.§.(1) A helyi védelem alatt álló értékről
nyilvántartást kell vezetni
66/1999.(VIII.13.)FVM rendelet 8.§.-a szerinti tartalommal.
(2)A rendelet 7.§.(3).bekezdését hatályon kívül helyezi.

4.§.
A rendelet 8.§.(1) bekezdéséből a
” a műemlékvédelemről szóló törvény szerinti módon” szövegrészt hatályon kívül helyezi.

5.§.
(1)A rendelet 10.§. alcíméből a „védettségi kategóriák és „szövegrészt hatályon kívül
helyezi.
(2)A rendelet 10. § e)pontjának Az indokolt áthelyezések kezdetű mondatából a városi szó
törlésre kerül.
(3)A rendelet 10.§.(1).bekezdés f) pontját hatályon kívül helyezi.
6.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.
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