
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A márciusi testületi ülésen elhangzott egy javaslat, mely szerint az építészeti értékek helyi 
védelméről szóló rendeletünk mellékletét ki kellene egészíteni a Régi Iskolával, mivel ez az 
épület is jogosan tartana számot a helyi védelemre.  
 
Ily módon lehetővé válhat, hogy bizonyos pályázati forrásokhoz jussunk, az épület felújítása 
érdekében.  
 
Fentiekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2009-ben megalkotott 
rendelet mellékletét egészítse ki a javaslatban foglaltaknak megfelelően. 
 
Halászi, 2014. április 17. 
 

dr. Kránitz Péter 
jegyző



HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…/2014. (...) önkormányzati rendelet tervezete 

az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997 év LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §  
 
Az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba. 
 

 
 
 



1. melléklet 
 
 

A védendő érték 
megnevezése, helyrajzi 

száma 

A védelembe vétel 
időpontja 

A védelem fajtája 

Szent János Kápolna 
(József Attila utca 190 hrsz.) 

2009. március 1. helyi egyedi védelem 

Lourdesi Kápolna ( 
Kossuth Lajos utca 242/11 
hrsz.) 

2009. március 1. helyi egyedi védelem 

Flórián szobor (Ady Endre 
u. 761 hrsz.)  

2009. március 1. helyi egyedi védelem 

Régi Iskola épülete 
(Kossuth Lajos utca, 432. 
hrsz.) 

2014. május 1. helyi egyedi védelem 



Hatásvizsgálat a rendelet megalkotásához 
 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján elvégzett 
hatásvizsgálat eredménye:  
 
Rendelet-tervezet címe: 

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) 
önkormányzati rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról 
szóló 4/2009. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
Társadalmi-gazdasági hatás: A rendelet a meglévő önkormányzati rendelet 
melléklét egészíti ki egy védendő épülettel. 

 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A védelemre érdemes épület helyi védelemben nem részesül. Egyes pályázati 
források az adott épületre vonatkozólag nem lesznek elérhetők.  

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 
Személyi: Rendelkezésre áll.  
 
Szervezeti: Rendelkezésre áll.  
 
Tárgyi: Rendelkezésre áll. 
 


