GÉGÉNY KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETE
9/2001. (VIII.7.)K. sz.
rendelete
- Építészeti örökség helyi védelméről A KÉPVISELŐTESTÜLET:
Gégény Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az 1997. évi LXXVIII. törvény
és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.)
FVM rendeletet és az abban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1)
(2)

Ezen rendelet hatálya a Gégény község közigazgatási területén fekvő 681, 716 és 717
helyrajzi számú ingatlanra terjed ki.
A 681, 716 és 717 helyrajzi számú ingatlant helyi egyedi védelem alá helyezi.
2. §.

A helyi védelem alá helyezés célja, hogy az 1. §-ban meghatározott ingatlanon Szilágyi
László Emlékház, köztéri park és játszótér kerüljön kialakítása.
Célja:
a.) A különleges oltalmat igénylő településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti
értékek számbavétele, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal, érdeklődőkkel
történő megismertetése.
b.) A települési környezetbe illeszkedő növényzet telepítése,
c.) a pihenésre, a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közterület kialakítása,
d.) közcélú használatra az így kialakított építészeti érték megőrzése.
3. §.
A helyi védelem tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni és arról a mindenkori
hatályos jogszabályok alapján nyilvántartást kell vezetni.
4. §.
(1) Az 1.§-ban meghatározott ingatlanok közül:
a.) A 616 és 617 hrsz-ú ingatlanok Gégény Község Képviselőtestületének tulajdonában
vannak
b.) A 681 hrsz -ú ingatlan magántulajdonban van
(2) a.)
Az (1) bek. a.) pontjában meghatározott terület beépítése, fenntartása és
állagmegóvása a tulajdonos feladata.
b.)
Az (1) bek. b.) pontjában meghatározott ingatlan fenntartása, állagmegóvása a
tulajdonos feladata. A szokásos karbantartási feladatokon túlmenő a
védettséggel összefüggésben szükségessé váló munkálatok finanszírozásához a

tulajdonos kérésére az önkormányzat támogatást ad. A támogatás mértéke a
munkálatok összköltségét is elérheti.
(3) Reklám, hirdető berendezés vagy bármely más tárgy elhelyezése az 1.) bekezdésben
meghatározott területen csak a tulajdonos írásbeli engedélye alapján lehetséges.
5. §.
A helyi védelem megszüntetése a Képviselőtestület döntésével, e rendelet módosításával,
vagy hatályon kívül helyezésével történhet.
6. §.

(1)
(2)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 6/2000. (VIII. 26.) K. sz.
Tenkely Józsefné sk.
Polgármester

Joó Lászlóné sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2001. augusztus 7. napján.
Gégény, 2001. augusztus 7.
Joó Lászlóné
jegyző

