
 
 

Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010.(XII.1.), 
1/2012.(I.31.) Ör. rendeletével módosított 20/2008. (X.14.) rendelete az 

építészeti örökség-, valamint az építészeti értékek és egyéb emlékek helyi 
védelméről egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
Zsombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ában és 57.§ (3) 
bekezdésében biztosított jogkörében, megfelelve az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletnek-, valamint az építészeti 
örökség helyi védelmének szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletnek az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 
 

A rendelet célja 
 

1. § Zsombó Község fiatal történelme ellenére is rendelkezik számos olyan építészeti 
örökséggel, melyek a helyi történelemnek és kultúrának fontos elemei, ma is értéket és utat 
mutatva az itt élőknek, hiszen a település múltját és fejlődését mutatják meg. Ezek fokozott 
védelme részese lehet a jövőben Zsombó sajátos helyi karakterének-, helyi kultúrájának. 
Emiatt az országos műemléki védelem alá nem vont, tehát nem műemléki minősítésű 
építészeti és egyéb emlékeket, amelyek fentiek miatt értékei településünknek, meg kell őrizni 
a jövő nemzedékei számára is, ezért helyi védelem alá helyezésük indokolt. 
 
 

A helyi védelem fogalma  
 

2. § Jelen rendelet célja, hogy azokat az építészeti és egyéb örökséget képező elemeket, 
amelyeket magasabb jogszabály nem helyez védelem alá, jellegzetességük és hagyományos 
megjelenésük megőrzése érdekében, helyi területi- vagy helyi egyedi védelemben (együtt: 

helyi védelemben, helyi védettség) részesítse. A helyi területi védelem a településkép, 
településrész, utcakép karakterének megőrzésére, a helyi egyedi védelem a kiemelt 
helytörténeti, építészeti értékek, épületek, épületrészek, köztéri műemlékek, köztárgyak, stb... 
megőrzésére irányul.  
 
 

A helyi védelemmel kapcsolatos eljárás 
 
3. § A helyi védelem alá helyezés feltétele az, hogy a Képviselő-testület a védelem alá 
helyezendő tárgy építészeti örökségi-, építészeti emléki-, vagy egyéb (pl. néprajzi, 
településtörténeti, településszerkezeti, településképi, régészeti, stb…) értékére figyelemmel 
kimondja annak helyi védettségét, azaz a védelem alá helyezésre, továbbá a védelem 
megszüntetésére, korlátozására, vagy módosítására csak jelen rendelet előírásai szerint 
kerülhet sor. 
 
4. § A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről, korlátozásáról, vagy 
módosításáról a Képviselő-testület – a helyi szabályozási terv értékvizsgálatára figyelemmel – 
rendelettel (rendeletmódosítással) dönt, míg a helyi védelem alá helyezés elutasításáról 
határozattal. 
 



5. § A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése, korlátozása, vagy módosítása 
a Képviselő-testület bármely tagjának-, vagy bármely természetes vagy jogi személynek az 
írásban előterjesztett és Zsombó Község Polgármesteréhez benyújtott javaslatára kerülhet a 
Képviselő-testület elé. 
 
6. § A Képviselő-testülethez benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell: 
- a helyi védelemre javasolt építészeti örökségi-, építészeti emléki-, vagy egyéb (pl. néprajzi, 
településtörténeti, településszerkezeti, településképi, régészeti, stb…) érték megnevezését 
(szükség esetén pontos körülhatárolását),  
- pontos helyének megjelölését (bel-/külterület, utca, házszám, helyrajzi szám),  
- rövid leírását (ismertetését),  
- a kezdeményezés indokait (e nélkül a Képviselő-testület nem köteles napirendre tűzni).  
 
7. § A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése, korlátozása, vagy módosítása 
iránt induló eljárásról értesíteni kell:  
- az építési hatóságot,  
- a körzeti földhivatalt, 
- az érintett tulajdonost (tulajdonosi jogok gyakorlóját), az ingatlan használóját (kezelőjét),  
- a lakosságot (a hirdetmény útján, amelyet a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján 30 napra 
kell kifüggeszteni). 
 
8. § A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése, korlátozása, vagy módosítása 
iránt hozott Képviselő-testületi döntésről a 7. §-ban felsoroltakat, valamint a területileg 
illetékes földhivatalt – a helyi védelem alá helyezés-, illetve helyi védettség tényének 
tulajdoni lapon történő bejegyzés végett – értesíteni kell.  
 
9. § A helyi védelem alá helyezett építészeti örökségi-, építészeti emléki-, vagy egyéb (pl. 
néprajzi, településtörténeti, településszerkezeti, településképi, régészeti, stb…) értékekről a 
Polgármesteri Hivatal az idevonatkozó jogszabályok, valamint jelen rendelet mellékletei 
alapján nyilvántartást vezet.  
 
10. § A helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása és állagmegóvása a tulajdonos (vagy 
tulajdonosi jogokat gyakorló-), rendeltetésszerű használata pedig a használó (vagy kezelő-) 
kötelezettsége.  
 

A helyi védelem alá helyezett értékek 
 

11. § A Képviselő-testület a 4. §-ban foglaltakra is figyelemmel a jelen rendelet 1. számú 
mellékletében felsorolt értékeket helyi területi védelem alá-, a 2. számú mellékletében 
felsorolt értékeket pedig helyi egyedi védelem alá helyezi. 
  
 

A helyi védelem alá helyezett értékekre vonatkozó különleges előírások 
  
12. § A 10. §-ban foglalt kötelezetteknek gondoskodni kell a helyi területi védelem keretében 
a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartásáról, állagmegóvásáról, karbantartásáról, 
ápolásáról és esetleges pótlásáról. A helyi egyedi védelem keretében a helyi védelem alá 
helyezett értékeket eredeti, hagyományos tömegükben, formájában kell megtartani, 
érintetlenül hagyva az eredeti külsejüket, homlokzatukat. Amennyiben a helyi egyedi védelem 
alá helyezett értéken valamilyen változtatás történt a védelembe helyezést megelőzően, vagy 
azt követően, akkor eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani.  
 



13. § A helyi védelem alá helyezett értékkel kapcsolatos bármilyen állagot, jogi állapotot 
érintő cselekmény csak a Képviselő-testület helyi védettséget megszüntető, korlátozó, vagy 
módosító rendeletmódosítását követően engedélyezhető.  
 
14. § 1 A helyi védelem alá helyezett értékkel kapcsolatos alábbi munkálatok kizárólagosan 
csak a Képviselő-testület hozzájárulásával végezhetők. A helyi területi védelem alá vont 
területen található épületen illetve építményen, valamint helyi egyedi védelemben alá vont 
épületen illetve építményen külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, 
továbbá a védett épület jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát (függetlenül 
attól, hogy az általános esetben az építési engedély alapján vagy anélkül végezhető) 
megkezdeni és végezni, a védelem alatt álló épület rendeltetését megváltoztatni vagy kijelölni 
csak a Képviselő-testület által – a helyi építési előírások alapján – meghatározott módon és 
hozzájárulásával szabad. Bontására csak a védelem megszüntetése után adható engedély. 
 
15. § Ha a helyi védelem alá helyezés érdekei megkövetelik, az építéshatóság elrendelheti az 
építési törvénnyel összhangban a helyi védettség alá vont építmény jó karbantartására 
vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény felülvizsgálatát, felújítását, helyreállítását, 
továbbá az engedély nélkül létesített, az épület megjelenését zavaró épületrészek 
(hozzáépítések, később alkalmazott díszítések, tető átalakítás, vakolatok, stb...) eltávolítását. 
A fenntartási munkák elrendelése során az építésügyi hatóságnak az építési törvény és jelen 
rendelet előírásai szerint kell eljárni. 
 
 

A helyi védelem irányítása 
 
16. § A helyi védelem irányítása a Képviselő-testület, szervezése a polgármester feladata. A 
helyi védelem előkészítő munkáiba be kell vonni a községben működő azon egyesületeket is, 
amelyek tevékenységi köre jelen rendelet célkitűzéseivel hasonló, és azt írásban kérik.  
 
 

Záró rendelkezések 
 

17. § Jelen rendeletben foglaltak csak olyan ingatlanokra alkalmazandók, amelyek 
tulajdonosai hozzájárultak a 4. §-ban foglaltakhoz. A rendelet hatálybalépésének időpontja a 
kihirdetés napja. 
 
                
 

Gyuris Zsolt                                                Dr. Nagy Péter 
                             Polgármester                                                     Jegyző 

 
 

Kihirdetve: 2008. október 14-én. 
 

                                                                  Dr. Nagy Péter 
                                                                                                       Jegyző 

 
 
 
1. számú melléklet: A helyi területi védelem alá vont értékekről: 
… 
 
                                                 
1 Módosította a 18/2010.(XII.1.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. január 1-től. 



2. számú melléklet: A helyi egyedi védelem alá vont értékekről: 
 
1) Római Katolikus Templom Felszabadulás utca 114. 1 hrsz. 
 
2) Óvoda épülete Mária tér 1.  5 hrsz. 

Az óvodai épületegyüttesből a volt klebersbergi iskolarész külső homlokzati 
megjelenésére vonatkozik a védettség. 
 

3) 2 
  
 
4) Királyszéki Iskola Ménesjárás dűlő 15/1.  06/7 hrsz. 
 A védettség az iskolaépület külső megjelenésére vonatkozik. 
 

                                                 
2 Hatályon kívül helyezte az 1/2012.(I.31.) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. január 31-től. 


