Dörgicse községi Önkormányzat képviselő-testülete
6/2001.(X.30.) sz. RENDELETE
az ÉPÍTETT KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRŐL
Dörgicse Községi Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban:
Étv.) 57.§./3/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az épített
környezet helyi védelméről az alábbi rendeletet alkotja:
I.fejezet
Bevezető rendelkezések
1.§./1/ A rendelet célja Dörgicse község azon épületeinek helyi védelme,
amelynek sajátos megjelenésüknél, a településképi és településszerkezeti
értéküknél fogva kiemelkedőek és hagyományokat őriznek, de országos
védelemben nem részesülnek.
/2/ A rendelet hatálya Dörgicse község közigazgatási területében
nevesített épületekre terjed ki, azok tulajdonformájára való tekintet
nélkül.
II. fejezet
A helyi védelem
2.§. A helyi védelem feladata különösen:
a./ a védelembe vett épületek meghatározása, nyilvántartása,
dokumentálása, a közvéleménnyel történő megismertetése;
b./ a védett értékek megóvása, károsodásának megelőzése,
elhárítása,
a
bekövetkezett
károsodások
csökkentése,
megszüntetése.
3.§./4/ Dörgicse község területén helyi egyedi védelemben az alábbi
épületek részesülnek:
- Katolikus Templom Dörgicse, Fő u. 120. Hrsz: 319
- Evangélikus Templom Dörgicse, Fő u.
/Alsó-Dörgicse/

Hrsz: 198

- Evangélikus Templom
/Felső-Dörgicse/

Hrsz: 31

Dörgicse, Fő u.

- Evangélikus Templom Dörgicse, Diófa u. Hrsz: 512
/Kis-Dörgicse/
/2/ A helyi egyedi védelem kiterjed az épület tömege, tetőformája, a
homlokzati jellege, így a nyílásrend, a nyíláselosztás, a díszek
megtartására.
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/3/ A védett épületeken reklámtábla és hirdető berendezés nem
helyezhető el.
/4/ A védett épületek nem bővíthetők.
4.§./1/A helyi egyedi védelem alá vett épületek fenntartása és állagának
megóvása a tulajdonos kötelezettsége.
/2/ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi egyedi
védelem alatt álló épületek felújítási költségeinek megteremtését a
pályázatok felkutatásával segíti, a pályázatok elkészítésében részt
vállal.
5.§./1/ A helyi védelem alá vont épületek körét a településszerkezeti
tervek, a helyi építési szabályzat és szabályozási tervek készítésekor
illetve felülvizsgálatakor át kell tekinteni, a szabályozásukat
aktualizálni kell.
/2/ A helyi védelem alá vont épületekről nyilvántartást kell vezetni.
/3/ A helyi védelem tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell
jegyeztetni.
III. fejezet
Záró rendelkezések
6.§./1/ Ez a rendelet 2001. október 30-án lép hatályba.
/2/ Az 5.§./2/ és /3/ bekezdésében foglaltakat 2002. július 31-ig kell
megvalósítani.
/3/ A rendelet kihirdetésétől a körjegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.
Dörgicse, 2001. szeptember 19.
Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenőné
körjegyző

Kihirdetve: 2001. október 30.
Cseh Jenőné
körjegyző

2

