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helyi védelem megállapításra vonatkozó kezdeményezés, eljárás megindítása 

 
 

Tisztelet Képviselő-testület! 
 
 
Bánk Község Önkormányzata 2019. december 28-án megvásárolta a Bánk, Petőfi út 27. (168 hrsz.)              
szám alatti ingatlant. Az ingatlanon található 2 db épület (lakóépület, valamint ún. nyári konyha) a               
népi építészeti értéket képvisel, a helyi szlovákságra jellemző stílusban épült, műemléki értékkel bír.             
Az épületek állaga teljesen megromlott, indokolttá vált a felújításuk. 
Bánk Község Önkormányzata nem rendelkezik az épületek felújításához szükséges saját forrással.  
 
A Teleki László Alapítvány által a nyár folyamán (várhatóan július közepén) kiírásra kerülő Népi              
Építészeti Program keretében lehetőség nyílik a népi építészeti emlékek és a műemléki értéket             
képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása, a veszélyeztetett népi építészeti           
örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása,            
megőrzése, fenntartása érdekében támogatás igénylésére, pályázat benyújtására egyedi védelem alatt          
álló népi építészeti emlékek helyreállításához. 
 
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló Bánk, Petőfi út 27. szám alatti ingatlan               
felújítására vonatkozóan pályázatot nyújthasson be, szükséges az ingatlan helyi védelem alá helyezése. 
 
A településkép védelméről szóló 4/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet a helyi védelem           
megállapításának, valamint megszüntetésének szabályairól a következők szerint rendelkezik:  
5.§ (1) A helyi védettség megállapítását, illetve annak megszüntetését bármely természetes, jogi           
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, hivatalból az önkormányzat kezdeményezheti. 
(2) A helyi védelem megállapítására vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 
a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi             
védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével 
b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot és 
c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását, 
d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét, 
e) értékvizsgálatot. 
(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 
a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén              
a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével 
b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását, 
c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét, 
d) védelem megszüntetését alátámasztó szakvéleményt. 
(4) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó felhívása             
ellenére 30 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester érdemi vizsgálat               
nélkül elutasíthatja. 
(5) A polgármester szükség esetén intézkedhet az értékvizsgálat kiegészítéséről, vagy önálló           
értékvizsgálat készítéséről. 
6.§  (1) A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni: 
a) a javaslattal érintett ingatlan, ingatlanok tulajdonosait, 
b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját, 
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c) a kezdeményezőket, 
d) az illetékes első fokú építésügyi hatóságot, 
(2) A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az             
értékvizsgálat közzétételével egyidejűleg az önkormányzat honlapján 15 napon belül tájékoztatást kell           
közzétenni, továbbá egyedi védelem esetén írásban értesíteni kell az (1) bekezdésben meghatározott            
érdekelteket. 
(3) Az ingatlan használójának értesítése a tulajdonos útján történik. 
(4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 
a) egyedi védelem esetén az értesítés átvételét, 
b) területi védelem esetén a hirdetmény közzétételét követő 15 napon belül írásban észrevételt             
tehetnek. 
7.§ (1) A helyi védelem elrendelése, védelem megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a           
település főépítésze gondoskodik. 
(2) A helyi védelem alá helyezésről, vagy a védelem megszüntetéséről a képviselő-testület 
a) a védelem alá helyezés elrendelését vagy megszüntetését megalapozó értékvizsgálat, továbbá 
b) a 6. § (1) bekezdésben meghatározott érdekeltek határidőn belül benyújtott észrevételeinek            
figyelembevételével dönt. 
(3) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről egyedi védelem esetén írásban           
értesíteni kell a 6. § (1) bekezdésben meghatározott érdekelteket, továbbá minden esetben a döntésről              
az Önkormányzat honlapján a döntés napjától számított 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni. 
(4) A helyi védelem megállapítását, illetve a védelem törlését elrendelő önkormányzati rendelet            
hatályba lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlan-nyilvántartásban a            
védelem jogi jellegként való feljegyzését, illetve a védelem ingatlan-nyilvántartásból való törlését. A            
bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 
 
Végh József helytörténész a melléklet szerinti tartalommal összeállította javaslatát a Bánk, Petőfi út             
27. szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezésére vonatkozóan. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Bánk, Petőfi út 27. szám alatti               
ingatlan helyi védelem alá helyezését célzó eljárás megindítása ügyében döntést hozni szíveskedjen. 
 
 
Bánk, 2020. június 25.  
 

Tisztelettel: 
 

Torma Andrea 
polgármester 

 
 
 
 ……/2020. (VI…...) Képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a Bánk, Petőfi út 27.             
(168 hrsz.) szám alatti ingatlant a népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki               
épített örökség megóvása, megőrzése érdekében helyi védelem alá helyezi. 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a helyi védelem          
megállapításra vonatkozó eljárás megindítására, valamint az eljárás lefolytatásához szükséges         
jognyilatkozatok megtételére. 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Bánk, Petőfi           
út 27. szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezési eljárás lefolytatását követően, a helyi védelembe               
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helyezésre vonatkozó döntési javaslatot - az érintettek részéről beérkező észrevételekkel - döntés            
céljából terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


