
Szigliget Község Önkormányzat Képviselõtestületének
……/2010. (…..….) számú önkormányzati rendelete

a helyi építészeti értékek védelmérõl

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében, valamint az építészeti örökség helyi védelmének 

szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet 3. és 4. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján a helyi építészeti értékek védelmérõl a (továbbiakban: helyi értékek) az alábbi 

önkormányzati rendeletet alkotja: 

A helyi értékek fogalma és a védelem célja

1. §.

(1) Helyi érték - a Képviselõ-testület rendeletével elfogadott - minden olyan településtörténeti, 

helyi építészeti, településképi, néprajzi, ipartörténeti, régészeti, képzõmûvészeti, 

iparmûvészeti szempontból jelentõs egyedi vagy együttes alkotás, annak részei és tartozékai 

(különösen épület, építmény, épületrész, utca vonalvezetése, településrész, kilátás, település 

sziluett) valamint az ezeket körülvevõ építészeti környezet, amely nem mûemléki védettség alá 

helyezett.

(2) E rendelet célja a (1) bekezdésben meghatározott értékeknek a fokozott megõrzése, a jövõ 

nemzedékei számára, a település történelmi folytonosságát bizonyító helyi építészeti értékek 

megtartása, fenntartása és jó karban tartottságuk biztosítása az itt élõk önbecsülésének, 

identitástudatának elõsegítése érdekében.

A rendelet hatálya

2. §.

A rendelet hatálya Szigliget Község közigazgatási területén lévõ, az 1. §-ban meghatározott és e 

rendelet alapján védetté nyilvánított, helyi értékekre terjed ki.



A helyi védelem fajtái

3. §.

(1) A helyi értékek védelme 

a.) egyedi védelem,

b.) területi védelem

(2) Az egyedi védelem kiterjedhet

a.) az épület egészére (H1);

b.) az épület egy részére (H2);

c.) épület tartozékára illetve kisépítmény (H3).

(3) A területi védelem kiterjedhet

a.) a település olyan összefüggõ részére,  amely a jellegzetes  

településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli;

b.) olyan településrészre, térre, utcára, utcaszakaszra, település sziluettre, kilátásra, ahol a 

település, illetve a környék arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak.

A helyi védelem irányítása

4. §.

A helyi értékek védelmének irányítása a Képviselõ-testülete hatáskörébe tartozik.

Védetté nyilvánítás és megszüntetés

5. §.

(1) A helyi értékek felsorolását e rendelet 1, 2, 3 és 4 számú melléklete tartalmazza.

(2) További védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését bármely jogi vagy természetes 

személy kezdeményezheti a polgármesternél. A védetté nyilvánításra, illetve megszüntetésre a 

Polgármester tesz javaslatot a Képviselõ-testületnek.



A védett értékek nyilvántartása

6. §.

(1) A jegyzõ a helyi védelem alatt álló értékekrõl törzslapot készíttet és nyilvántartást vezet.

(2) A törzslap az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a védett  érték  megnevezését,  pontos  helyét  (utca,  házszám, hrsz.) és tulajdonosát,

b) a védelem fajtáját, a védetté nyilvánítás vagy megszûntetés indokolását,

c) az értékeket bemutató térképet, terv- és fotóanyagot,

d) a védetté nyilvánítást vagy megszûntetést elrendelõ önkormányzati rendelet számát,

7. §.

Védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetésérõl a Képviselõ-testület rendelettel dönt. A 

döntésrõl tájékoztatni kell a tulajdonost és a kezdeményezõt, az építési hatóságot, a Körzeti 

Földhivatalt. Helyi területvédelem esetén az érintett közmûvek és utak fenntartóit.

 8. §.

A helyileg védett értékké nyilvánítás, illetõleg megszûntetés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be 

kell jegyeztetni. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti. A helyi védelem tényének 

ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyeztetésérõl vagy a bejegyzés törlésének kezdeményezésérõl 

– a külön jogszabályban foglaltak szerint – önkormányzati hatósági hatáskörben a polgármester dönt.

A védett építmény megjelölése

9. §.

A védelem alatt álló építményt, ha a védelem az épület vagy építmény egészére (H1) terjed ki az e 

célra rendszeresített "Védett építmény" vagy "Védett épület" feliratú táblával lehet megjelölni.

A védett érték fenntartása

10. §.

A védett érték megóvása, állagának megõrzése a tulajdonos feladata. Önkormányzat sem a 

fenntartáshoz, sem a felújításhoz anyagi támogatást nem nyújt.



A helyileg védett értékek hasznosítására, fenntartására, átalakítására,

bõvítésére és bontására vonatkozó általános elõírások

11. §.

H1, H2 és H3 egyedi védelem 

(az épület egésze, része, tartozéka és önálló objektum)

(1) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele, megõrzésének módja elsõsorban 

a rendeltetésnek megfelelõ használat.

(2) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetõformájukban kell megtartani, 

érintetlenül hagyva az értéket képezõ homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, 

megõrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését.

(3) A védett épület belsõ korszerûsítését, átalakítását, esetleg bõvítését a védettség nem

akadályozza, sõt, a védelem érdekében elõ kell segíteni ezen épületek mai igényeknek 

megfelelõ használatát. A belsõ átalakításokat az eredeti szerkezet és belsõ értékek 

tiszteletben tartásával kell megoldani.

Amennyiben a védelem alapja a belsõ tér (pld. pince) a védelem alapjául szolgáló teret eredeti 

méretében és jellegében kell megtartani. Bõvítése az eredeti tér egyértelmû elkülönítésével 

lehet.

(4) A védett épületet úgy lehet bõvíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati 

kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett 

bõvítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. 

(5)  A védett épület átalakítása, bõvítése feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak az 

új épületbe történõ beépítését, visszaállítását vagy megõrzését az építési hatóság elõírhatja.

(6) Védett épület bontására csak a teljes mûszaki és erkölcsi avultság esetén kerülhet sor, ha a 

védelemben részesülõ építészeti érték károsodása olyan mértékû, hogy a károsodás mûszaki 

eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület bontására csak a védettség megszûntetését 

követõen kerülhet sor.

(7) A védett épülettartozékot az épület elbontása után az új épületbe – felújítás, javítás után –

vissza kell építeni.

(8) A kõkeresztek, kõszobrok javítását, karbantartását szakképzett restaurátorral kell elvégeztetni.



He területi védelem

12.§

(1) A helyileg védett területen meg kell õrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, 

utca vonalvezetését. Új telek kialakítása, vagy telekátalakítás csak ezzel összhangban 

engedélyezhetõ.

(2)  A védett területen lévõ építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes településkép 

egységes  megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetõleg kialakítani. E tekintetben az 

épületek fõ tömeg- és tetõformája, külsõ homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe, 

felületképzése meghatározó jelentõségû.

(3)  A védett területen a közterületek burkolatát és berendezését (utcabútorok, világítótestek, 

kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.), ezek megválasztását és az utcákon megjelenõ 

hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához igazodva kell kialakítani.

(4) A védett terület hangulatához illeszkedõen kell a szükséges mûtárgyakat megvalósítani (utak, 

hidak, átereszek, támfalak, vízfolyások, közmûvek, stb.).

(5) A helyileg védett értékek fenntartásával, helyreállításával, korszerûsítésével kapcsolatos, 

javaslatokat - a HÉSZ elõírásain túlmenõen - esetenként és egyedenként a település fõépítésze

határozza meg.

(6) A helyi védelem alatt álló területeken a településkép védelme érdekében:

a. közmû-, energia-, és hírközlõ vezetékek és mûtárgyak az épületek közterületrõl látható 

homlokzatán nem vezethetõk, illetve nem helyezhetõk el;

b. közmûlétesítmény önálló, föld feletti, szabadonálló építményként nem helyezhetõ el;

c. építmény közterületrõl látszó homlokzatán a mesterséges szellõztetés és az égéstermék 

kivezetés berendezései, szerelvényei nem helyezhetõk el. 

Építési engedéllyel vagy bejelentés tudomásul vételével végezhetõ munkák és tevékenységek

13. §.

(1)  Az építésügyi hatóság az építési engedély kiadását vagy a bejelentés tudomásul vételét 

megtagadhatja vagy feltételekhez kötheti, ha a tervezett építési munka:

a.) területi védettség esetén a meglévõ utcaszerkezet, építési vonal, telekosztás, 

építmények tér- és tömegarányának, tetõformájának, párkány- és gerincmagasságának 

megváltoztatásával jár;



b.) egyedi védettség esetén az épület, építmény tömegének, homlokzatának, tetõzetének, 

homlokzati tagozatainak, díszítõelemeinek, burkolatának, tetõfelépítményeinek, 

kéményeinek, nyílászáró szerkezeteinek, valamint egyéb épülettartozékainak 

megváltoztatásával, eltávolításával vagy elbontásával jár;

c.) a környezetbe nem illõ építéstechnológia, homlokzatkiképzés, felületképzés és színezés 

alkalmazását tervezi, és a védett érték megõrzését veszélyeztetné, jellegét hátrányosan 

megváltoztatná, vagy értékcsökkenését eredményezné.

(2) Az építésügyi hatóság az engedélyezési vagy a bejelentés tudomásul vételi eljárás során a helyi 

építészeti szabályzat alapján:

a) meghatározhatja az épület tetõfedésének anyagát, 

b) elõírhatja a homlokzat kialakításának módját és színezését,

c) korlátozhatja az építmények falán reklám felfestését vagy reklámhordozó elhelyezését,

d) megtilthatja az építmények közterületrõl látható megjelenését kedvezõtlenül befolyásoló 

gépészeti berendezések, antennák, légvezetékek, árnyékolók stb. alkalmazását.

 

Záró rendelkezések

14. §.

(1) E rendelet 2010. ……………………….. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépése után kezdeményezett településrendezési tervek felülvizsgálatánál, 

módosításánál vagy készítésénél kötelezõ munkarészként kell az építészeti értékvizsgálattal 

foglalkozni.

Szigliget, 2010. …………………...

Lutár Mária Balassa Balázs

körjegyzõ polgármester

A rendelet kihirdetve:

2010.  …………………-én

Lutár Mária

Körjegyzõ



1. sz. melléklet a …../2010.(………) önkormányzati rendelethez

H1 védelem alatt álló épületek

Sorszám Utca Hrsz. rendeltetése

1 Fakavölgyi út 0148/15 Pince/présház

2 Fakavölgyi út 0150/4 Pince/présház

4 Hegyaljai utca 730/1 Heinz ház

5 Kossuth L. utca 212/1-8 Volt cselédházak

6 Kamonkõi utca 789 Farkas villa

7 Aranykagyló utca 811 Lakóház és istálló

8 Iharos utca 0106 Lakóház

9 Iharos utca 0109/19 Pince/présház

10 Antal-hegy 0103 Medosz üdülõ

11 Aranykagyló utca 814 Pince/présház

12 Iharos utca 0109/20 Pince/présház

13 Kossuth L. utca 010/13 Eszterházy pince

14 Külsõhegyi utca 1012 Pince/présház

15 Külsõhegyi utca 093/1 Pince/présház

16 Külsõhegyi utca 093/9 Pince/présház

17 Külsõhegyi utca 1059 Pince/présház

18 Majális utca 516 Pince

2. sz. melléklet a …../2010.(………) önkormányzati rendelethez
H2 védelem alatt álló épületek

Sorszám Utca Hrsz. rendeltetése

19 Antal pince 0101 Pince

3. sz. melléklet a …../2010.(………) önkormányzati rendelethez
H3 védelem alatt álló objektumok

Sorszám Utca Hrsz. rendeltetése

20 Kossuth L. utca 183 Kõszobor

21 Kossuth L. utca 0105 Kõkereszt

22 71-es út 018 Kõkereszt

23 Kisfaludy utca 11 Kõkereszt

24 Rókarántói utca 1060 Kõkereszt

25 Rókarántói utca 0139/38 Kõkereszt

26 Kossuth L. utca 092/47 Kõkereszt

4. sz. melléklet a …../2010.(………) önkormányzati rendelethez



He helyi értékvédelmi terület

Sorszám Területlehatárolás

a.) Külsõhegyi út – Iharos – Réhelyi út – 1083/2 hrsz árok – 1070/2, 1050 
hrsz út – Hálás tetõ felõli belterülethatár által határolt terület


