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Kuncsorba Község építészeti örökségének helyi védelmérıl 

 

Kuncsorba Község Önkormányzata a módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében, a módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § 

(3) bekezdésében, és a módosított 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében az alábbi rendeltet alkotja: 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

(1) E rendelet célja Kuncsorba Község (a továbbiakban: község) településképe, történelme, 
identitása szempontjából meghatározó épített értékek védelme, építészeti örökségének, 
arculatának megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának biztosítása.  

(2) E rendelet hatálya Kuncsorba közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon 
elemére kiterjed, amely külön jogszabály alapján nem áll védelem alatt, és melyet Kuncsorba 
Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) épített környezetének értékeként 
védetté nyilvánít (a továbbiakban: helyi védelem). 

3) A község épített értékei – tulajdonformára való tekintet nélkül – a község kulturális, 
építészeti  kincsének részei, ezért fenntartásuk, méltó használatuk és bemutatásuk közérdek. 

(4) Helyi értékvédelem feladata a településkép védelme, az oltalmat érdemlı építészeti, 
építészettörténeti, régészeti, településtörténeti, kultúrtörténeti, mővészeti, ipartörténeti 
szempontból védelemre érdemes területek, épületegyüttesek, épületek, építészeti elemek, 
köztéri alkotások védelme, különösen azok: 

a./ felkutatása, számbavétele, forráskutatása, dokumentálása és a közvéleménnyel való 
megismertetése,  
b./ a védett értékek fennmaradásának, helyreállításának és karbantartásának, 
hasznosításának elısegítése, az értékek károsodásának megelızése, elhárítása, 

(5) Az (1) és a (4) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése és feladatok ellátása 
érdekében az Önkormányzat rendeletével a község épített értékeit védettség alá helyezheti. 
(6) A településfejlesztésben a településrendezési tervek elkészítésekor a helyi védelem 
követelményeit az épített környezet egészének alakítása és védelme, a mőemlékvédelem  
érdekében e rendelet célkitőzésével összhangban kell érvényesíteni.  
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HELYI VÉDELEM TÁRGYA 
2. § 

(1) A helyi védelem kategóriái: 

1. Helyi területi védelem, melynek hatálya kiterjed: 
-a település karakterére (településkép elemei, formái, anyagai, színvilága és 
azok együttese), 
-olyan településrészre (térre, utcára, utcaszakaszra), ahol a község arculatát 
meghatározó építmények együttest alkotnak, 
-a helyileg védett építmény környezetére, 
-a hagyományoknak megfelelı, a történeti település hangulatát megırzı 
lakókörnyezet fenntartására 
(1. sz. melléklet). 

2. Helyi egyedi védelem, melynek hatálya kiterjed: 
-a 2. sz. mellékletben felsorolt építményekre, és a hozzájuk tartozó földrészlet 
egészére, 

      3.  Köztéri mőalkotások védelme, melynek hatálya kiterjed: 

-a 3. sz. mellékletben felsorolt mőalkotásokra, és a hozzájuk tartozó 
földrészlet egészére, 

melyek védelmét az 1. §-ban meghatározott célok és feladatok teljesítése érdekében az 
Önkormányzat elrendeli. 

 

HELYI VÉDELEM IRÁNYÍTÁSA, SZERVEZÉSE 

3. § 

(1) A helyi védelem irányítását, szervezését a térségi-, községi fıépítész (továbbiakban 

fıépítész) végzi. A helyi védelmi munkához igényelni kell a helyi társadalmi és szakmai 

szervezetek, egyesületek és az érintett tulajdonosok (használók) közremőködı segítségét. 

(2) Az építészeti értékek helyi védelmével összefüggı hatósági feladatokat az I. fokú 

építésügyi hatóság látja el. 

(3) A védelemmel érintett területre, épületre, vagy építményre bármilyen építésügyi hatósági 

bejelentés tudomásulvétele, valamint építési, bontási, bıvítési illetve átalakítási, engedély 

iránti kérelem benyújtásakor  a fıépítész által kiadott támogató nyilatkozat csatolása javasolt.  

(4) A helyi területi védelem alá tartozó, a község olyan összefüggı részérıl, – annak területi 

határáról, követelményeirıl, szabályairól – amely jellegzetes településszerkezet és 

morfológia történelmi folyamatosságát képviseli, értékvizsgálat alapján, – figyelemmel e 

rendeletre is – helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell rendelkezni. 
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(5) A 2. sz. mellékletben fel nem sorolt helyi egyedi védelem alá tartozó építmények helyi 
védelem alá helyezését az e rendeletben meghatározott eljárással egyedileg kell lefolytatni.  

(6) A védett környezet a helyileg védett értékkel szomszédos azon ingatlanokra terjed ki, 
amelyek a védett érték érvényesülése érdekében megtartandók, ezek körét az egyedi 
védelmi eljárásban esetenként kell meghatározni. 

(7) E rendelet hatálya alá tartozó védett értékek esetében a fıépítész folyamatosan köteles 
vizsgálni, hogy melyek javasolhatók a mőemléki védettségre. A javaslat megtételérıl az 
Önkormányzat képviselı-testülete dönt. 

(8) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket mőemléki védettség alá helyeznek, a mőemléki 
védettség közzétételével egyidejőleg a helyi védettség megszőnik. 

(9) Ha egy védett érték mőemléki védettsége megszőnik, a fıépítész köteles megvizsgálni a 
helyi védettség alá helyezés lehetıségét. 

 

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS ÉS ANNAK MEGSZÜNTETÉSE 

4. § 

(1) A helyi védettség alá helyezésrıl, illetve annak megszüntetésérıl az Önkormányzat 
Képviselı-testülete rendelettel, míg annak elutasításáról határozattal dönt, figyelemmel a 2. 
§-ban felsorolt helyi védelmi kategóriákra. 

(2) A helyi védelem tárgyát képezı területi védelem, helyi egyedi védelem, köztéri 

mőalkotások  jegyzéke e rendelet 1.sz., 2.sz., 3. sz.- u mellékletei. 

(3) A helyi védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére hivatalból, vagy bármely 
szervezet, illetve állampolgár írásban benyújtott kezdeményezése alapján kerülhet sor.  A 
fıépítész a beérkezett javaslatról a beérkezéstıl számított 5 napon belül értesíti az érintett 
ingatlan valamennyi tulajdonosát, használóját.  

(4) A képviselı-testület döntése alapján a védetté nyilvánítást, illetve a védettség törlését a 

fıépítész írásban közli: 

- a védelemmel, vagy törléssel érintett ingatlan valamennyi tulajdonosával, 
- a javaslattevıvel. 

(5) Helyi védettségre vonatkozó javaslatot tartalmazó településrendezési terv elfogadása 
(módosítása) egyben a helyi védettség alá helyezésre irányuló kezdeményezésnek minısül.  

(6) A helyi védetté nyílvánítás  benyújtható kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  
-a védendı érték (pl.: épület, vagy építmény) helyének ingatlan-nyilvántartási 
azonosítására vonatkozó adatait (utca, házszám, helyrajzi szám, épület ill. telekrész 
megjelölését, tulajdonos), 
-a helyi védelemre javasolt érték megnevezését, leírását, ismertetését, a védelembevétel 
rövid indokolását,  
-amennyiben javaslattevı rendelkezésére áll, a védendı érték fellelhetı archív 
dokumentumait  
-a védendı terület esetében, annak pontos körülhatárolását tartalmazó adatokat,  
-a védendı érték fényképét,  
-valamint a kezdeményezı nevét, és címét.  

(7) A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos elızetes egyeztetést és eljárást a fıépítész 
folytatja le. 
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(8) A védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését megelızıen értékvizsgálatot 
kell végezni a fıépítész és a védendı érték jellegétıl függıen, megfelelı szakirányú 
szakképesítéssel rendelkezı (mőemlékvédelmi, régészeti, urbanisztikai, stb.) szakértı 
bevonásával. 

A védendı érték jellegétıl függıen mőemlékvédelmi, régészeti, vagy képzı- és 
iparmővészeti lektorátusi (szükség szerint más) szakvéleményt kell beszerezni.  
A jegyzı jogosult meghatározni az elıkészítésbe bevonandó szakértık körét. 

(9) Az elıkészítés során a védelem alá helyezendı védett értékrıl részletes dokumentációt 
kell készíteni a 4. § (6) bekezdés szerinti tartalommal, amelyhez csatolni kell az 
értékvizsgálat során keletkezı szakvéleményeket. 

(10) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül észrevételt tehetnek. 

(11) A védetté nyilvánítást, vagy a védettség megszüntetését kezdeményezı elıterjesztésben 
ismertetni kell a megalapozó szakvéleményeket és csatolni kell a Pénzügyi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság állásfoglalását. 

(12) Helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhetı, ha a védettséget alátámasztó 
indokok már nem állnak fenn. 

(13) A védettséget megszüntetni akkor lehet, ha a lefolytatott értékvizsgálati eljárás ezt 
támasztja alá. 

(14) A hatósági nyilvántartásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A jegyzı 
kezdeményezi a helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése tényének ingatlan-
nyilvántartásba történı bejegyzését vagy törlését, amelyrıl az ingatlan tulajdonosát 
elızetesen írásban értesíteni kell. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem 
érinti. 

A VÉDETT ÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSA 

5. § 

(1) A helyi védelem alatt álló értékekrıl külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás 
tartalmazza a védelem alá helyezési, illetıleg megszüntetési eljárás során keletkezett 
valamennyi iratot, valamint az elıterjesztést, és a védelmet elrendelı Önkormányzati 
rendeletet. 

(2) A nyilvántartásba bárki betekinthet, naprakész vezetésérıl a fıépítész gondoskodik.  

 

A VÉDETT ÉRTÉK MEGJELÖLÉSE 

6. § 

(1) A helyi védelem alatt álló értéket meg kell jelölni. A megjelölés táblával történik, melyen 
fel kell tüntetni a helyi védelem tényét és elrendelésének idıpontját.  

(2) A tábla elhelyezésérıl a jegyzı intézkedik az épület tulajdonosának elızetes értesítése 
mellett. A tábla fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik. A tulajdonos a tábla 
elhelyezését tőrni köteles. A tábla megırzése a tulajdonos feladata. 

(3) E rendelet 2. sz. mellékletében szereplı épületeknél a táblával történı megjelölést éves 
ütemezésben kell végrehajtani, a költségvetésben erre a célra biztosított alapból. 

(4) A táblával megjelölendı épületek körét a fıépítész javaslatára a Pénzügyi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság  határozza meg.  A táblák kihelyezésével kapcsolatos feladatokat a 
fıépítész koordinálja. 
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AZ EGYEDI VÉDETT ÉRTÉKEK FENNTARTÁSA 

7. § 

(1) A helyi védelem alatt álló értéknek a védelem céljának megfelelı folyamatos 
karbantartásáról, rendeltetésének megfelelı használatáról, illetve fenntartásáról a tulajdonos 
köteles gondoskodni. Ezen kötelezettségei teljesítéséhez kérheti az önkormányzat 
támogatását. Ennek mértékét évenként a költségvetés készítésekor kell meghatározni. A 
támogatás oda odaítélésérıl a Képviselı- testület dönt. 

(2) A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotó elemére, 
és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerő használathoz szükségesek-e, 
vagy sem.  

(3) A használat és a fenntartás a helyi védelem alá helyezett érték anyagi és eszmei értékét 
nem veszélyeztetheti.  

(4) A védelem alá vont területeket, épületeket, építményeket évente legalább egy alkalommal 

ellenırizni kell és szükség esetén intézkedéseket kell tenni a hiányosságok megszüntetésére. 

Az ellenırzést az I. fokú építésügyi hatóság végzi a fıépítész bevonásával. 

(5) Az ellenırzésrıl és az annak során tett megállapításokról jegyzıkönyvet kell felvenni, 

amelynek egy példányát az ügyfél részére a helyszínen át kell adni vagy az ellenırzést 

követı 5 napon belül meg kell küldeni. 

(6) Az elvégzett feladatokról, az ellenırzés tapasztalatairól a képviselı-testületet a 
támogatások odaítélésekor tájékoztatni kell. 

(7) A pályázati úton elnyerhetı vissza nem térítendı támogatás pályázati feltételeit a 
Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság évenként határozza meg. 

(8) Az elnyert támogatásról szerzıdést kell kötni. A szerzıdés tartalmazza a megítélt összeg 
folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határidejét, az ellenırzés 
szabályait. 

8. § 

(1) Az Önkormányzat saját tulajdonát képezı helyi védelem alatt álló értékek fenntartásához, 
karbantartásához, felújításához szükséges anyagi fedezet megteremtése érdekében éves 
költségvetésében meghatározott keretösszeget biztosít. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti keretösszeg felhasználásáról a Pénzügyi, , Ügyrendi és Szociális 
Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.  

 

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME  

9. § 

(1) Azokon a területeken, amelyeket a településrendezési terv erre kijelöl, meg kell ırizni a 
község kialakult utca- és térszerkezetét, légtérarányait, jellegzetes építészeti hangulatát, 
melyeket érvényre kell juttatni a helyi építési szabályzatban is. 

(2) A településrendezési tervekben kell meghatározni, hogy a védett területeken milyen – 
elsıdlegesen az ott jellemzıen kialakult hagyományos megjelenéső – építı anyagok 
alkalmazhatók. 
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(3) A jegyzı elrendelheti a védett területen, ill. annak egy összefüggı részén lévı 
valamennyi épület egyidejő kötelezı karbantartását, felújítását, homlokzatának javítását.  

(4) Védett területen meg kell ırizni az ott meglévı fasorokat, még fellelhetı utcabútorokat.  
A védett területeken – a szabályozási terv keretei között – nem építhetık, illetve nem 
helyezhetık el a település kialakult arculatát megbontó épületek, építmények, kerítések, 
utcaburkolatok, az egységes utcaképet megbontó, zavaró utcabútorok, közmő mőtárgyak, 
közmő felépítmények (trafóházak, lámpaoszlopok, lámpatestek) reklámok és 
reklámhordozók sem a közterületen, sem a közterületrıl látható magánterületen. 

 

VÉDETT ÉRTÉKEKRE VONATKOZÓ ÉPÍTÉSÜGYI EL İÍRÁSOK 

10. § 

(1) A helyi védelem alatt álló épületet, illetve építményt (vagy annak védett részét) csak a 
védelem feloldását követıen lehet elbontani. 

(2) A bontási engedélyben egyes épületrészek, vagy tartozékok megırzése, illetve azoknak a 
bontási helyen építendı új épületbe való beépítése, elhelyezése is elıírható az elbontandó 
épület 4. § (8) bekezdésének megfelelı értékvizsgálatot követıen. 

(3) Az e rendelet 2. számú mellékletében szereplı védett értékek felújítása esetén, 
amennyiben a 4. § (8) bekezdésének megfelelı értékvizsgálat rendelkezésre áll, az eredeti 
állapotot kell visszaállítani, illetve azt harmonikusan továbbfejleszteni. A védelemben 
részesített építmények korszerősíthetık, (bıvíthetık), átalakíthatók, részlegesen 
elbonthatóak, funkciójuk megváltozhat, ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem 
csökkenthetık.   

(4) A védelem alatt álló értékek megırzése érdekében - a hatályos építési jogszabályok 
keretei között - az elsı fokú építésügyi hatóság kötelezheti a tulajdonost (használót) a védett 
értéket éktelenítı idegen részek eltávolítására, melynek költségei, - amennyiben az idegen 
részek a védetté nyilvánítást követıen jöttek létre - a tulajdonost terhelik. 

(5) A helyi védelem körébe tartozó épületeken, építményeken, épületrészeken külsı vagy 
belsı felújítási, átalakítási, bıvítési, bontási munkát, továbbá olyan beavatkozást, mely azok 
megjelenésére bármilyen hatással van, csak az I. fokú építési hatóság engedélyével, a 
fıépítész írásos nyilatkozata alapján lehet végezni. 

(6) Védett épület homlokzatán reklámhordozó elhelyezése az épület adottságaihoz 
igazodóan, a fıépítész elızetes véleményének figyelembevételével engedélyezhetı. 
 
(7) Védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben kell megırizni. A védett épületek 
tetıformája megtartandó. A tetı héjazata az eredetihez hasonló színő és mintázatú, korszerő 
építıanyaggal felváltható. 

(8) Törekedni kell a homlokzati nyílásrend és a nyílások osztásának megtartására. Ezek 
változtatása csak megfelelı tervezıi alátámasztással engedélyezhetı. A meglévı homlokzati 
tagozatok megtartandók vagy korábbi hiteles dokumentumok alapján eredeti formájukban 
visszaállítandók.  A homlokzat burkolata az eredeti állapotra, vagy annak hatását keltve, 
korszerő anyagok használatával cserélhetık. A homlokzat színezését az eredeti állapotnak 
megfelelıen kell meghatározni.  

(9) A védett épületeket úgy lehet bıvíteni, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, 
utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje. A bıvítésnek a védett 
épület formájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie. 

(10) A védett épületekben belsı átalakítási, korszerősítési, felújítási munkák végezhetık az 
eredeti szerkezet és a belsı értékek tiszteletben tartásával. 
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(11) Védett utcakép estén a meglévı épületek átépítése, felújítása a szomszédos két-két 
épület paramétereinek (formavilág, anyaghasználat) figyelembe vételével lehetséges. A 
környezethez illeszthetıséget az építési engedélyezési tervdokumentációban fotókkal és 
homlokzati rajzzal igazolni kell. 

(12) Védett területen meg kell ırizni a terület jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, 
utcavonal vezetését (kisebb szabályozásokat megengedve), kerítéseit és kapuformáit, 
természeti értékeit az alábbiak szerint: 

a) Azoknál az épületeknél, ahol a mőszaki állapot megengedi, törekedni kell a korhő 
vagy ahhoz közeli helyreállításra. Abban az esetben, ha erre már nincs lehetıség, az 
új épület tömegével, megjelenésével igazodni kell a jellegzetes utcaszerkezet 
fenntartásához, a védett utcakép biztosításához. 

b) A tetıidomok valamint a tetıhéjalás kövessék a meglévı, kialakult állapotot, az újabb 
anyagok használata alkalmazkodjon a meglévıekhez. 

c) Új kémény-, tetıszellızı kialakításakor, a szerkezet felújításakor annak külsı 
megjelenése (méret, fedkı stb.) az eredetivel azonos lehet. 

d) Az utcai kerítések lehetıleg az eredetivel azonos méretőek, színőek és anyagúak 
legyenek. 

e) A homlokzati nyílászárók indokolt cseréjekor törekedni kell arra, hogy a kicserélt 
ablakokhoz hasonló osztású ablakok kerüljenek beépítésre. Egyesített szárnyú 
ablakokra ún. „rátett” lécezést kell elhelyezni, amely hasonló megjelenést biztosít. 

(13) Védett képzımővészeti alkotások, emlékmővek és emléktáblák az eredeti állapotoknak 
megfelelı formában, anyaghasználattal, a felállítási helyükön tartandók fenn. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

11. § 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

K.m.f. 
 
 
       Rédai János s.k.      Dr. Tombácz Ferenc s.k. 
         polgármester                         jegyzı 
 

Kivonat hiteléül: 
Kuncsorba,2012.07.31. 
 
Nagy Lajosné 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Kuncsorba, 2012. július 31. 
 
 

/: Dr. Tombácz Ferenc :/ 
jegyzı 
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 1. számú melléklet 

HELYI TERÜLETI VÉDELEM 
 
 
1. Kilátásvédelem-  a külterület ÉNY- i részén, a Nagykunsági Fıcsatorna partjától É-ra esı  
                                területekre 
                             -  területi lehatárolását a rendezési terv TSZ-1 jelő szabályozási tervlapja   

   jelöli 
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2. számú melléklet 

 

HELYI EGYEDI VÉDELEM 
 

Sorszám Védett épület megnevezése Címe Helyrajzi szám 

1.  Római Katolikus Templom Kuncsorba, Dózsa György u. 24. 196. 
2.  Református Templom Kuncsorba, Dózsa György u. 30. 176. 
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3. számú melléklet 

 

VÉDETT KÖZTÉRI M ŐALKOTÁSOK 
 
1.  Hısi emlékmő    Kuncsorba, Dózsa György u. 30. hrsz. 176. 
 

2.  Harangláb a temetıben   Kuncsorba, Dózsa György u. 38. hrsz. 284. 
 

3.  Kı útikereszt a temetıben   Kuncsorba, Dózsa György u. 38. hrsz. 284. 
      

 
 
 


