
Mátételke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1012006 (XI.16) ökr.sz. rendelete

Az épített örökség hclyi értékeinek vódelmévcl összefüggő szabályokról

Egységes szerkezetben

Mátételke Községi Önkorrnányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Etv.; SZ.5. (3) bekezdésében,
valamint a helyi önkorrrrányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§.(1)
bekezclésében biztosított feladat-ós jogkörében eljárva, továbbá az építészeti örökség helyi
védelmének szakmai szabályairól szóló 66l1999 (VIII.13.) FVM. Rendelet által felhatalmazás
alapján, az alábbi rerrdelet alkoda:

A rendelet céIja

1.§.

Mátételke község épített örökségérrek, építészeti értékeinek megőrzése, a falukép vécíelme és
javítása, az azt rontó állapotú építmények helyrehozatalának elősegítése.

A rendelet Itatálya

2.§.

(1)l .Telen rendelet hatálya a mellékletben í'elsorolt lrelyi védett ép|iletre terjed ki.

(.2) 
^ 

helyi rnúivi érték nregőrzésre érdemes ép|ileteket és épített elemeket a rendelet
me 1 1 é k l e te tartalmazza az al ábbi m e g o s ztá sb an

a.)védett épület

Ep ítés It ctós á gi ka|e l ezése k

3.§.

(1) A HESZ szerint helyi értékvédelmi területen lévő épületek, továbbá az érték megőrzésre
érdemes épületek karbantartásáról, a védett érték állapotának megóvásáról, a rendeltetésszerű
használ atró I az in gatlan tul aj dono s a kötele s go ndo sko d rri.

(2) 
^ 

falukép, a lrelyi épített örökség védelme, illetve az épiiletek előnyösebb építészeti
megjelenése érclekében az L fokír építési hatóság helyrehozatali kötelezést, továbbá az
éptiletben lévő valamennyi ürzlethelyiség homlokzatának, valamint a portálnak és feliratokrrak,
lrirdető berendezéseknek összehangolt építészeti-múiszaki tervezését, illetve kivitelezését és

egyéb munkálatok elvégzését látja el.
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(3) A helyi érték megőrzésre érdemes épületeken az I. fokú építési hatóság elrendelheti az
épületen megjelent kedvezőtlen beavatkozások (nem illeszkedő nyílászárok, építészeti díszítő
elemek stb.) megszüntetését és az eredeti állapothozigazodő rekonstrukciót, továbbáazépilet
építészeti rnegjelenéséhez nem illeszkedő reklárnhordozók és portálok eltávolítását.

(4) Az útmenti és egyéb keresztek, illetve szobrok, valamint közterületi szobrok,
emiékmtivek, díszkutak, eredeti helyén való megőrzése és folyamatos helyreállítása kötelező,
illetve eredeti helyére vagy az eredetihez hasonló környezetbe való áthelyezése javasolt. A
védett obj ektumok környezetének j ellege kötelezően rnegőrzendő

(5)-

zdró rendelkezések

4.§.

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

1.számú melléklet

Védett épiiletek

l./ Petőfi utcal4.sz.

Mátételke, 2006. november 5

(Bényi Józsefné)
polgármester

Záradék:

321hrsz-u Római Katolikus Templom

(Barla Józsefné)
jegyző

A fenti rendelet az ÖnkormányzatiHivatal hirdetőtábláján2006. november 15 naptól
november 3 1 -ig kihirdetésre került.

Mátételke, 2006. clecember 1

(Barta Józsefné)
jegyző
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Hatályos 2007.2 Hatályon kívül lrelyezt e a 312007 .(Il, l5.) önkorm ányzati rendelet 2, §.


