Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének
26/2008. (XII.18.) rendelete
az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról
Lakitelek Nagyközség Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 57.§ (3)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva, továbbá az építészeti
örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló módosított 66/1999. (VIII.13.) FVM.
rendelet által kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
E rendelet célja Lakitelek nagyközség épített örökségének, építészeti értékeinek megőrzése,
a településkép védelme és javítása, az azt rontó állapotú építmények helyrehozatalának
elősegítése.
2.§
Az épített környezet helyi örökségvédelem személyi hatálya
A rendelet személyi hatálya a helyi értékvédelem alá vont területek és egyedi értékek
tulajdonosaira és kezelőire (üzemeltetőre, bérlőre, használóra) terjed ki.
3.§
Az épített környezet helyi örökségvédelmének tárgyi hatálya
(1) A helyi védelem – a mellékletben felsorolt – az épített környezet egyedi és területi
értékeire, (megőrzésre érdemes épületekre és épített elemekre, szobrokra,
emlékművekre), valamint megőrzésre érdemes fasorokra, facsoportokra, terek,
udvarok növényállományára terjed ki.
(2) A helyi művi érték megőrzésre érdemes épületeket és épített elemeket a rendelet
melléklete tartalmazza.
4.§
Az épített környezet helyi örökségvédelmének részletes előírásai
Az épületekre vonatkozó előírások:
a.) épület bontása csak a védettség megszüntetését követően vagy életveszélyessé vált
műszaki állapot esetén engedélyezhető, az engedély kérelemhez fotódokumentációt
kell benyújtani, amely bemutat minden homlokzatot, az utcaképet a szomszédos
épületekkel és a jellemző épületrészleteket;
b.) az épületeken kisebb átalakítás, esetleges bővítés elvégezhető, de tömegük,
jellemző homlokzati anyagaik alapvetően nem változtathatók meg.
c.) a közterületre néző homlokzat elkerülhetetlen átépítése során a nyílászárók és
faltömegek ritmusát, a párkányok, ablakkeretek s a homlokzat egyéb díszítőelemeit
meg kell őrizni, vagy eredeti kialakításukkal megegyezően vissza kell építeni;
d.) Az épületek tetőtere beépíthető, ha ez statikai szakvéleménnyel igazolható. A tetőtér
beépítése során a közterületre néző homlokzaton a meglévő vagy az eredeti állapot
szerint helyreállított felépítményeket kell bevilágításra használni, ennek híján
tetősíkban lévő ablakok alkalmazandók. Közterületre néző homlokzaton új
tetőfelépítmény nem létesíthető.
c) Felújítás, korszerűsítés, bővítés, átalakítás esetén – a tetőfedő palalemez kivételével
- az eredeti anyagok, szerkezetek megtartandók, illetve azonos anyaggal pótlandók,
helyreállítandók. Ha ez nem lehetséges, az eredeti anyagot legjobban megközelítő
természetes anyag alkalmazandó.
d) Felújítás, korszerűsítés, bővítés, átalakítás során nem alkalmazható műanyag

nyílászáró, reklám, fém vagy műanyag garázskapu, hullámpala-, bitumenes zsindely
tetőfedés;
a.) Közterülettel határos meglévő homlokzatra nem helyezhető parabola antenna,
klímaberendezés, belülről megvilágított reklám;
b.) felújítás, bővítés, átalakítás esetén a közterületről látható nyílászárók belső osztásai
megtartandók;
e.) Átépítés esetén az utcakép meglévő adottságaihoz, illetve a szomszédos védett
épületekhez kell illeszkedni a vonatkozó övezeti előírások egyidejű betartásával.
5.§
Építéshatósági kötelezések
(1) Az értékmegőrzésre érdemes épületek karbantartásáról, a védett érték állapotának
megóvásáról, a rendeltetésszerű használatról az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni.
(2) A településkép, a helyi épített örökség védelme, illetve az épületek előnyösebb
építészeti megjelenése érdekében az I. fokú építési hatóság helyrehozatali
kötelezést, továbbá az egy épületben lévő valamennyi helyiség homlokzatának,
valamint a portálnak és feliratoknak, hirdető berendezéseknek összehangolt
építészeti-műszaki tervezését, illetve kivitelezését és egyéb munkálatok elvégzését
rendelheti el.
(3) A helyi érték megőrzésre érdemes épületeken az I. fokú építési hatóság elrendelheti
az épületen megjelent kedvezőtlen beavatkozások (nem illeszkedő nyílászárók,
építészeti díszítő elemek, stb.) megszüntetését és az eredeti állapothoz igazodó
rekonstrukciót, továbbá az épület építészeti megjelenéséhez nem illeszkedő
reklámhordozók és portálok eltávolítását.
(4) Az eredeti állapotra irányadónak tekintendő a mellékelt fényképek szerinti állapot.
6.§
A helyi értékvédelem tárgyainak nyilvántartása
(1)

A helyi védelem alá helyezést, vagy annak megszüntetését minden jogi, vagy
természetes személy kezdeményezheti. Ennek során:
a) a kezdeményezést indokolni kell, az indoklás fényképes és leíró részből áll,
b) a kezdeményezést nyilvánosságra kell hozni és az érintett tulajdonost
(tulajdonosokat) a kezdeményezésről külön értesíteni kell,
c) a kezdeményezéstől a testületi döntésig terjedő időszakban az építményt
védettnek kell tekinteni, és átmeneti szabályozásként a helyi védelemre vonatkozó
előírásokat kell alkalmazni.

(2)

A védelemről vagy annak megszüntetéséről szóló döntés az önkormányzati
képviselőtestület joga.

(3)

A helyi védettségű értékekről (épület, szobor, kút, sírjel stb.) katasztert kell vezetni,
amelynek alátámasztó anyagát fényképes és leíró törzslapok képezik. A katasztert
kétévente felül kell vizsgálni és annak alapján a jelen rendelet mellékleteit – a szükség
szerint – módosítani kell.
8.§
Hatályba léptető és záró rendelkezések

(1)
(2)
(3)

E rendelet a kihirdetése napját követő 15. napon lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított elsőfokú hatósági ügyekben kell
alkalmazni.

Lakitelek, 2008. december 17.
Varga Sándor sk.
polgármester

dr. Orbán Csaba
jegyző

Melléklet: a 26/2008.(XII.18.) önkormányzati rendelethez
Országos Műemlékjegyzékben szereplő épület:
M III 9153 Lakitelek, 7566/1980,Szikrakülső, hrsz:0216/5 Kastély, épült 1924-1926
között, jelenleg üdülő. A kastély műemléki környezetébe a közvetlenül szomszédos
ingatlanok tartoznak.
Helyi védettségű épületek:
Lakitelek Népfőiskola alábbi épületei

1. Lakitelek Népfőiskola hrsz:043,

Bolyai ház

2. Lakitelek Népfőiskola hrsz:043,

Széchenyi ház

3. Lakitelek Népfőiskola hrsz:043,

irodaépület

