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A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére 

61/2016. (VII.28.) Kt. szám határozat módosítása tárgyában 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/3613-1/2016. hiv. számmal 2016. június 6-

án kelt levelében javaslattal élt Kunfehértó Község Önkormányzat felé, melyben kérte az 

önkormányzat helyi építészeti értékek szabályozásának felülvizsgálatát. Az Önkormányzat a 

tájház épületét a 11/2009. (VII.1.) önkormányzati rendelettel védetté nyilvánította. A helyi 

védelem alá helyezett épületekre vonatkozó szabályokról Kunfehértó Község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 5/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet rendelkezik.  

A  helyi építészeti értékek védelmére vonatkozó helyi szabályozás kereteit a 1997. évi 

LXXVIII. törvény (Étv. ) 62.§-a  határozta meg, melynek alapján - amennyiben az 

Önkormányzat élt a helyi védelem alá helyezés lehetőségével -  a települési önkormányzat 

rendeletben állapította meg: a védetté nyilvánításnak, a védettség megszüntetésének eljárási 

szabályait, valamint a védettség érdekében biztosított önkormányzati támogatási és 

ösztönzőrendszer mértékéről és módjáról szóló szabályokat.  A Képviselő-testület 

szabályozása nem volt teljes körű, ezért élt a Kormányhivatal javaslattal ezek pótlására.  

A Képviselő-testület 2016. június 28-i ülésén a 61/2016. Kt. számú határozatával döntött 

arról, hogy elfogadja a Kormányhivatal levelében foglaltakat, és a rendelet módosításának 

határidejét 2016. december 31. napjával állapította meg. 

Időközben az Országgyűlés hatályon kívül helyezte a 1997. évi XXVIII. törvény 62. § (6) 

bekezdésének 1-1.3 pontjait, így ennek alapján az önkormányzat jogalkotási felhatalmazása 

megszűnt, viszont elfogadásra került a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény mely alapján a helyi építési szabályzat építészeti örökség helyi védelméről szóló 

rendelkezéseit 2017. december 31-ig lehet alkalmazni.  

A fentiek alapján, illetve a  várható további törvénymódosítások miatt javaslom a Képviselő-

testületnek a 61/2016. (VII.28.) Kt. számú határozatában foglalt határidőt 2017. december 31. 

napjára módosítani. 

HATÁROZATI  JAVASLAT:   

Kunfehértó Képviselő-testülete a 61/2016. (VII.28.) Kt. sz. határozat végrehajtásának  

határidejét  2017. december 31. napjára módosítja.  

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Jegyző 

Értesül:           Jegyző 

 

Kunfehértó, 2016. november 22. 

 

Huszár Zoltán 

polgármester 


