Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének
12/2009. (XI. 28) rendelete
az épített értékek helyi védelméről
Egységes szerkezetben
a 8/2011.(VII.06.) módosítással,
és 9/2012.(V.22.) módosítással.
Nógrád Község Önkormányzata az épített értékek helyi védelmének biztosítása céljából az 1990 évi
LXV. törvény 16. § (1) bek., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi
LXXVIII. törvény (Étv.) 57. § (3) bek. felhatalmazása alapján, valamint az építészeti örökség helyi
védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999 (VIII.13.) FVM rendelet figyelembe vételével az
alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet célja, hogy az Étv. rendelkezéseivel összhangban védelmet biztosítson a településen
található, országos védelmet nem élvező építészeti értékeknek. Meghatározza azok védelmének,
használatának szabályait, a védelemmel kapcsolatos feladatokat és a védelem gazdasági, hatósági
eszközeit.
Általános rendelkezések
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nógrád Község közigazgatási területén minden olyan épített értékre,
melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete építészeti, településtörténeti, településszerkezeti,
településképi, településkarakteri, műemléki, jelentősége miatt védendőnek minősít.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes és jogi személyre, gazdasági
társaságokra, akiket a helyi védettség, mint ingatlan tulajdonosokat (kezelőket, használókat)
illetve a helyi védettségű területen tevékenységet, folytatokat érint.
Fogalom meghatározások
3. §
Jelen rendeletben:
a) védett építészeti érték: Község Önkormányzata által e rendelet alapján védetté nyilvánított
helyi jelentőséggel bíró épületek, épületegyüttesek.
b) területi védelem: Község közigazgatási területén valamely összefüggő épített vagy természeti
területre kiterjedő sajátos védelem gyűjtőfogalma.
c) egyedi védelem: Község közigazgatási területén az épület (építmény), szobor (emlékmű)
egészére vagy részeire terjed ki, esetleg a hozzátartozó földrészlettel együtt. Egyedi védelem
tárgya lehet a növények meghatározott csoportja és egy-egy értékes növény is.

A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés, illetve a védelem megszűntetésének
általános rendje és feltételei
4. §
(1) Helyi védelem tárgyát képezi mindazon magasabb szintű védelemben nem részesülő épített
(épület, településrész, utcarész, építmény, köztéri szobor, emlékmű) érték, melyet az
Önkormányzat Képviselő-testülete településtörténeti, településszerkezeti, tájképi, régészeti,
környezeti, építészeti esztétikai értéke miatt védettnek, védelem alatt állónak minősített, illetve
amelynek védelmét folyamatba helyezte.
(2) A helyi egyedi védelem kiterjed:
a) olyan épületekre, épületrészekre, melyeknek településtörténeti, építészeti, településformáló
értékük van.
b) szobrokra, parkokra, parkrészletekre, emléktáblára, síremlékekre stb. melyeknek
településtörténeti, településképi értékük van.
(3) A helyi egyedi védelem alá helyezés önkormányzati rendelettel történik.
5.§
(1) A védetté nyilvánításról ill. annak megszüntetésről az önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
(Területi védelem esetén településrendezési terv keretén belül, egyedi védelem esetén
egyedenként.)
(2) A védetté nyilvánítást vagy annak feloldását kezdeményezheti:
a., önkormányzati bizottság
b., települési képviselő
c., a polgármesteri hivatal hivatalból
d., civil szervezet, illetve bármely érdekelt természetes és jogi személy.
(3) A védetté nyilvánításra vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:
a., a védelemre jogosult érték:
- megnevezését
- helyét (utca, házszám, helyrajzi szám)
- tulajdonosát (kezelőjét, használóját)
- a védelem indoklását
-fotóját
b., A védettségére irányuló javaslat érdemi elbírásához - szükség esetén - be kell szerezni a
szakhatóság(ok) előzetes véleményét, illetve szakértői vélemény is kérhető.
(4) A védettségre irányuló javaslatot követően védelem alá helyezési eljárást kell lefolytatni.
a., Az eljárás megindításáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
b., Az eljárás megindításáról tájékoztatni kell:
- a tulajdonost (kezelőt, használót),
- az állami és megyei főépítészt,
- a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt,
c., Az eljárás megindítását követően a b) pontban felsoroltak 30 napon belül írásban észrevételt
tehetnek.
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(5) A védetté nyilvánítás a védetté nyilvánított épített vagy természeti érték a tulajdonjogot(kezelői,
használói jogot) nem érinti.
(6) A védett értékről nyilvántartást (törzskönyvet) kell vezetni, melynek tartalmaznia kell:
-A védett érték megnevezését (épület, épületrész, telek + épület stb.),
- helyét (utca házszám, helyrajzi szám),
- tulajdonosát (kezelőjét, használóját),
-a védelemre javaslatot tevő nevét,
- a védelem indoklását,
- a védett érték fotóját,
- a védelmet elrendelő önkormányzati rendelet számát.
(7) A védelem tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni, és erről az ingatlan
tulajdonosokat értesíteni kell.
6. §
(1)
(2)
(3)

Ha valamely védelemre tervezett terület jelentős károsodásának veszélye áll fenn, a jegyző az érdekelt hatóságok véleményének kikérése mellett - a területet azonnal végrehajtható
határozattal, egy alkalommal ideiglenesen védetté nyilváníthatja.
A határozatban előírhatja a terület kezelésével, a természeti értékek megóvásával kapcsolatos
kötelezettségeket, továbbá a veszélyeztető tevékenység folytatását korlátozhatja,
felfüggesztheti, illetve megtilthatja.
Az ideiglenes védettség a végleges védettséget kimondó jogszabály hatálybalépéséig, de
legfeljebb 3 hónapig tartható fenn.
7. §

(1) Helyi egyedi védelem alá eső épületek :
A helyileg védett épületeken bármilyen építési tevékenységet végezni (beleértve a homlokzati
felújítást is) csak az építési hatóság engedélyével lehet. Az engedélyezés során a hatóság
elrendelheti:
- az épület (építmény) építéstörténeti kutatását,
- az épület jellegzetes építészeti elemeinek helyreállítását, pótlását ,
- az épületben található művészeti értékek felújítását.
- a környező épületeket is feltüntető színes utcakép készítését
(2) A helyileg védett értéket a használat nem veszélyeztetheti. Ha a védett érték eredeti
rendeltetésének megfelelő használata – a helyi önkormányzati tulajdon kivételével - nem
lehetséges akkor közcélú felhasználás keretében kell megőrizni.
(3) A homlokzat – felújításnak az épület egészére kiterjedőnek kell lennie, részleges felújítás nem
engedélyezhető.
Az építési engedélykérelemnek tartalmaznia kell az alkalmazandó színek azonosításához
megfelelő adatokat is (pl. színminta).
(4) A helyileg védett épületen állagmegóvási, átalakítási, korszerűsítési munkák az alábbi
szempontok figyelembevételével végezhetők:
- külső felújítás során az eredeti állapot visszaállításával az épület tömegét, tetőformáját,
nyílásrendjét, homlokzati tagozatait meg kell tartani.
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- belső átalakításnál, ha a védettség konkrét terekre kiterjed, ott is az eredeti architektúrát
kell visszaállítani. Egyéb esetekben a belső átalakítás a mindenkor érvényes építésügyi
előírások szerint végezhető.
- A védett épületet lebontani csak indokolt esetben, az épület teljes műszaki avulásának
bekövetkezte után lehet. Ha az épület visszaépítése városképi szempontból nem szükséges
a védettség tényét az önkormányzat rendeletben törli.
Bontás előtt el kell készíteni az épület felmérési és fotódokumentációját, mely alapján az
épület visszaépíthető. Ha a visszaépítés városképi szempontból nem szükséges, a felmérési
és fotó dokumentációt meg kell őrizni.
- Bővítés az épület utcaképi, településkarakteri értékeinek tiszteletben tartásával elsősorban
az épület közterületről nem látható homlokzataihoz illeszkedve lehetséges. A védettséget
elrendelő rendelet megtilthatja az épület bővítését.
Helyi védelemmel összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtása
8. §
(1) A helyi védelem alatt álló épületek (építmények) állagmegóvása a tulajdonos (kezelő,használó)
kötelessége. A kötelezettség az épület jó karbantartására és felújítására terjed ki. Indokolt
esetben hatósági kötelezés keretében (Étv. 47§ (1) d,) az épület jó karbantartás körét
meghaladó felújítása is elrendelhető.
(2) A helyi védelem alatt álló önkormányzati tulajdonú épületek (építmények) a korlátozottan
forgalomképes önkormányzati tulajdon tárgyát képezik.
Elidegenítésükre csak a vagyonrendelet szabályozása szerint, önkormányzati döntést követően
kerülhet sor.
9. §1
Záró rendelkezések
10. §
(1) A rendelet 2009. november 28-án lép hatályba.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
körjegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet kihirdetésre került 2009. november 28-án.
Árpásné Schlenk Judit
körjegyző
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Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.22.) rendelet 2012. május 22-től.
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1. sz. melléklet
A helyi védelem alá helyezett épületek megnevezése:
Sor
Épület megnevezése
sz.
1. Kálvária
2. Vasútállomás teljes
együttese
3. Nepomuki Szent János
szobor és ahhoz tartozó híd
4. Művelődési Ház
5. Tájház
6. Régi Tájház
2

2

7. Evangélikus templom

Utca, házszám,
helyrajzi szám
0174. hrsz.
Vasút
sor
10.
616/3. hrsz.
Sallai utca egy
része 326. hrsz.
Szondi u. 27. 243.
hrsz.
Felszabadulás u.36.
238. hrsz.
448. hrsz.
Szondy György u.
15., 260.hrsz.

A helyi védelem tárgya
Vallási és építészeti jellege miatt.
Építészeti stílusa miatt és a közlekedéssel
kapcsolatos jelentős épületegyüttes.
Vallási emlék, egyetlen régebbről
megmaradt híd, építészeti jelleg miatt
Sajátos építészeti karakterű modern
építészeti alkotás, a településközpont
meghatározó épülete.
Hagyományos falusi porta múzeumi célú
megőrzésre.
Hagyományos falusi porta múzeumi célú
megőrzésre.
A
településképben
meghatározó
karakterű neoromán stílusú egyhajós
templom.

A mellékletet kiegészítette a 8/2011.(VII.06.) rendelet. Hatályos 2011. augusztus 1-től.
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