
Vácszentlászló Közsé g Önkorm ányzata
Képviselőtestületének

10/2008.(xl, fi. ) rendelete
Az építészeti örökség helyi védelméről

Vácszentlászló Község ÖnkormanyzataKépviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990.évi LXV. tv. 16.§.(1) bek-e alaplán, figyelemmel az 1997. évi
LXXXVIil. tv. (továbbiakban: ntv) Sl . §. (3) bek-r e az alábbi rendeÉtet alkotja.

1.§. (1) A rendelet céljaYácszentlászló történelme szempontjából jetlegzetes más jogszabály
által nem védett örökség elemeinek megóvása, fenntartása.

(2) Az (I)bek-ben megfogalmazott céiok elérése érdekében Yácszentlászló Község
ÖnkormányzataKépviselőtestülete a település épített értékeit helyi védelem alá
helyezheti, vagy mentesítheti a védelem alól.

2.§ (1) A rendelet hatályaYácszeníIászló község közigazgatási területére terjed ki a helyi
védettség aláhelyezéssel, illetve annak megszűntetésével kapcsolatos eljarások során.

(2) A rendelet személyihatálya kiterjed mind a természetese és jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre és személy egyesülésre.

(3) A helyi védettség hatáIya nem terjed ki a magasabb szintű j ogszabályívédettség alá
vont értékekre.

3.§. (1) A helyi védettség aláhelyezést illetve megszűntetést bárki kezdeményezheti
Y ác,szerftIászló Község Képvi selőtestületénél.

(2)Kezdeményezésnek minősülnek településrendezési tervek, helyi épített értékek
védelmére vonatkozó javaslatai is.

(3) A kezdeményezésnek tartalmazniakell az építménvre, létesítményre, épületre
vonatkozó alábbi adatokat:
a., me gnev ezését, rendeltetését és haszn álatának mó dj át.
b., helyének me gj elö lés ét (helyraj zi szám, vtca, házszém)
c., a kezdeményezés rövid indoklását

(4) A helyi védettséggel kapcsolatos eljárás megindításaről az érdekelteket a jegyző
értesíti.

(5) A kezdeményezések képviselőtestületi döntésre történő előkészítés éről a jegyző,
előterjesztéséről a polgármester gondoskodik.

4.§. (1) A védettség kimondásáról illetve megszűntetéséről a Képviselőtestület rendelettel
dönt.

(2) A helyi védettség alá tartozőértékekrői a jegyzőa hatályos jogszabályok
szerinti nyilvános nyilvántart ást vezet.



.,'

5,§, (1) A helYi védettség aláhelyezésről iiletve annak megszűntetéséről az érdekelteket és az
ingatlan nyilvántartást a jegyző értesíti.

(2) HelYi védettség alátartoző értékek jegyzékét jelen rendelet melléklete tartalmazza.

6,§, (1) A helYi védettség alátaItoző építettértékek használataés fenntartása során biztosítani
kel l azok me gő rzé s é t, a használ at azokat nem ve sz él y eztetheti.

(2) A védettség alatt állÓ épület környezetében közterüIettőllátható hirdető berendezés,
fel_ilat, reklám, cégér és egyéb szerelvény csak a környezethez illeszkedő
módon helyeáető el.

(3) A védett éPÜleten, éPÍtményen a helyi védettség ténye az e célrakészítettegységesen
alkalmazandő tábláv aI fe ltűntethető.

7.§. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

Y ácszentlászló, 2008. november 3.
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dr. Král\,ászló
jegyző

Kihirdetve (az Önkormányzathirdetőtábl ájarakifüggesztve): 2gg8.november
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MELLEKLET
A 10/2008. (xr,lrl. ) rendelethez

1,/ Római Katolikus Templom 21 1 5 Y ácszerrtIászlő, F ő u. 29 . (6 12 írsz.)


