
Szigetbecse Község onkormányzat Képviselő-testületének
13/2008.(xl.7.)számú rendeletével kiegészített

11/2008. ( x.3. )számú rendelete
az építészeti éÉékek he}yi védelméről

(e gls é ge s s z erkez etb en)

Szigetbecse Község Önkormrínyzat Képviselő_testiilete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi IXV.törvény 16.$.(1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet
védelrnének általrínos szabáIyattől szóló l995.évi Llll.torvény 46.$.(1.) bekezdés, az épített
környezet alakítasáról és védelméről szóló l997.évi L)c(vll.törvény 57.$.(3.) bekezdés,
valarnint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabelyairől szóló
66lI999.(IIu.13') FVM'rendelet alapjárr az építészeti értékek helyi védelnrére a következő
rendeletet alkotja::

ÉpítészetÍ örökség helyi védelme
(x)

,, /.$. Szigetbecse Köaég Önkormdnyzat Képviselő-testülete hetyíjelentőségíi építészetí
ö rö ks ég g é nyilvúnítj a :

(1.)a) Szigetbecse, Makódí tiÍ 34-36.szdm alatti 40 hrsz-u ingatlanon levő rómaí
katolíkw templom épiiletét

Indokolús: Alapkiivét 1802.mújus 16.-ón tette le FrÍdeczlry Ferenc róckeveí esperes, amely
I&04.december 6.4n késziilt eL Védőszentje Szent Mihtúly arkanglal
A templom jellegzetességénél, településkepi értékénél fogva a köaég szempontjóból
kiemelkedd, a he$i épí,tészeti örökség részét képezL

b) Az 1.) bekezdésbenfoglalt ingatlan tulajdonosa: Szígetbecse RómaÍ Katolikus
Eghúzközség (2321 Szigetbecse, Makúdi út 32.)

(2) a.) Szigetbecse, Makódí út 59.szóm alattÍ 108 hrcz-u íngatlanan levő épiiletet és az
utcaí kerttésú,

Indokolós: Az épiilet és az utcaí kerí,tés a múIt szózad elején epiilL Az épiilet haglomónyos
szerkezetíi, tornácos, Az épület és a kerítés a svób építészet jellegét hordja magón" Már
n&g,on kevés hasonló épület talólható köaégünkben, Az épület teljes felújíttíst ígényel,
tetőszerkezete cserére szorul Az épiilet jellege és fekvése alapján felújíttÍs utón alkalmas
l e s z FALÍIMUZ E UM kialakíttÍ s ór u

b.) A 2.) bekezdésben foglah ingatlan tulajdonosa: Szígetbecse Köaég
Önkormdnyzata (2321 Szigetbecse, Petőft S,u34.)

A hetyi védelem alatt álIó értékek jelölése

2.$. (1.) A védelemben részesített építrnényt természeti értéket meg kelljeltilni.

(x) mő dosította és b eiktatta : 1 3/2 0 0 8. (XI. 7) s zámú önkormúnyzati ren delet
(ddlt, vastag betíÍs)
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Q.) A helyi védelembe vett építményre tíblrín kell fel kell ttintetni a védett érték
megnevezését, a védettségtényét és a védelembe vonás idejét.

(3.) A jelzés elhelyezéséről és karban tart{ásáról az önkormiínyzat gondoskodik.

A védett épületek hasznosítása, fenntartása

3.$.- A védett éptiletet rendeltetésének megfelelően kell használni.

4.$. (1.) A védelembe részestilő értékek megóviísa a község minden polgárrínak kötelessége..

(2.) 
^helyi 

védelemben részesített épiilet fenntartrísa, állagmegőtzése afulajdonos
feladata. Ehhez _ a tulajdonos kérésére - az önkormrínyzatpalyázat formában trímogatríst
adhat.

Vegyes és Zéró rendelkezések

5.$. (1.) Jelen rendelet 2008.október 3._én lép hatílyba.

Q.)E rendelet a Magyar Köztarsaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozísról szóló
szerződés kihirdetéséről szóló 2004.évi )oo(törvénnyel összhangban az Európai Közösségek
jogszabrílyaivalösszeegyeztethetőszabáIyozásttntzlmaz.

Szigetbecse, 2008.szeptember 29.

1!

' -í /.-^.-''.''---''', .

[,/o s o nőizy
.,1

Jegy49

A rendelet kihirdetve:
Szigetbecse, 2008' október 3'
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