
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2020.(VII…….) 

önkormányzati RENDELETE 

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(tervezet) 
 
 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi          
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi            
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az              
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3)             
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelméről szóló 14/2017.         
(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Bánk, 2020. július …... 
 
 

Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 
polgármester jegyző helyettes 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2020. július …...-én 
 
 

Henczné Hekli Bernadett 
jegyző helyettes 
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1.  melléklet a ……/2020.(VII….) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 14/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 
 

2. melléklet – Helyi egyedi védelem 
 
 cím hrsz érték védelem 

megnevezése 
1. Petőfi út 80. 66 az épület H1 

2. Petőfi út 78. 65 az épület H1 

3. Petőfi út 68. 60 az épület H1 

4. Hősök tere 12. 144 a templom H1 

5. Petőfi út 104. 81 az épület H1 

6. Petőfi út 42. 46 az épület H1 

7. Petőfi út 27. 168 az épület H1 

8. Hősök tere 143 kislevelű hárs (Tilia 
cordata) 

természeti 
védelem 

9. Petőfi Sándor út 56. 52 kislevelű hárs (Tilia 
cordata) 

természeti 
védelem 

 
 

„ 
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a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

 ……/2020. (VII…..) önkormányzati rendelet indokolása 
 

 
Általános indokolás 

 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében minden településnek el kell             
készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendeletét. 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi          
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján felhatalmazása alapján 14/2017.            
(XII.14.) számon önkormányzati rendeletet alkotott a településkép védelmére vonatkozóan. Az          
önkormányzat a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletében         
határozza meg többek között a helyi védelemmel, valamint a helyi védelem megállapításával, valamint             
megszüntetésével kapcsolatos szabályokat, valamint a rendelet mellékletet tartalmazza a helyi egyedi           
védelem alatt álló települési értékeket. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 

A rendelet a mellékletben rögzíti a helyi védelem alá helyezett értékeket. 
 

2.§-hoz 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a jogalkotásról              
szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a hatályba lépést követő napon              
hatályát veszti. 
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