
ZÁVOD KÖZSÉG
TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ

RENDELET MÓDOSÍTÁSA

2021.



 

A településkép alakításáról és védelméről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításának ismertetése 

 

 
Závod Község Önkormányzata Képviselő-testület 30/2021. (VIII. 18.) számú határozatában 

döntött arról, hogy a településkép alakításáról és védelméről szóló 2/2019. (II. 28.) 

önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TKR) módosítani kívánja.  

 

A módosítás oka, hogy tulajdonosi kezdeményezés alapján több helyi védelemre érdemes 

objektum helyi védelem alá kerüljön.   

 

A TKR 8. §  szerint az egyedi helyi védelemmel kapcsolatos döntés előkészítéséhez a települési 

főépítész értékvizsgálaton alapuló javaslatot, értékvizsgálatot készít a tárgyi ingatlanok 

vonatkozásában.   

Az építészeti értékvizsgálat kiegészült az érintett építmények adatlapjaival, ami jelen 

dokumentáció részét is képezik.  

 

A TKR módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, valamint 

Závod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 8/2017 (XI.2.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.  

 

 

          
Hajba Csaba  

       települési főépítész 

Tevel, 2021. 09. 15. 

  



Závod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2021. (…………)  önkormányzati rendelete 

a településkép alakításáról és védelméről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

  

Závod község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Závod Község településkép alakításáról és védelméről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletének a helyi védelem alatt álló építmények, területek jegyzékét tartalmazó 1. melléklete a 

következő két sorral egészül ki: 

 

Székely u. 151. lakóépület, gazdasági épület 55       H1     

Székely u. 149. lakóépület, gazdasági épület 47 H1 

 

2. § 

 

A rendelet 2021. …-én lép hatályba. 

 

Závod, 2021. ……………………….. 

 

                                   László Attila                                                              

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetés napja: 2021. …………………… 

                                                                                              

 jegyző 

 

 

 



Települési értékleltár kiegészítése 

 

- a 90., 91.  sorszámú építészeti értékvizsgálati adatlapokkal a tárgyi épületek 

helyi védelem alá helyezés céljából. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Készítette: 

Hajba Csaba 

okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

települési főépítész 

 

2021. 09. 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 90. 

Tulajdonos: Hrsz: Utca, házszám: 

György Vilmos 55 Székely u. u.  151. 

Építmény fajtája: 
 

 

lakóépület, gazdasági épület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épületek tömegei, eredeti homlokzati elemei 

Az építmény leírása: 

A nyeregtetős lakóépület a Székely utcára merőleges 

tengellyel létesült. Nyugati homlokzata zárt, déli 

homlokzatán az eredeti nyílásrend egy szakaszon 

megtartásra került: bejárati ajtó + 2 osztott üvegezésű 

ablak. A gazdasági épület a lakóépülettel szemben 

helyezkedik el, szintén a Székely utcára merőleges 

nyeregtetős kialakítással. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épületek felújítása fellelhető korabeli fotók, 

leírások alapján, illetve a településen fellelhető hasonló 

kialakítású, tömegű épületeket alapul véve. A felújítás 

során javasolt a nyílásrend kialakításánál az eredeti 

osztott üvegezésű ablakok méreteiből, arányaiból 

kiindulni. 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 91. 

Tulajdonos: Hrsz: Utca, házszám: 

Csépai János 47 Székely u. 149. 

Építmény fajtája: 
 

 

lakóépület, gazdasági épület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épületek tömegei, eredeti homlokzati elemei 

Az építmény leírása: 

A lakóépület utcára merőleges nyeregtetős kialakítású. 

Oszlop nélküli tornácos udvari homlokzatán eredeti 

nyílászárók láthatóak. Az utcai homlokzat oromfalán íves 

kialakítású szellőzőablak található. 

A gazdasági épület utcával párhuzamos nyeregtetős. 

Utca homlokzatának nyílásrendje: zsalugáteres ablak + 

ajtó + zsalugáteres ablak. Az épület mellvéd nélküli 

oszlopos tornáccal létesült. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt a lakóépület utcai homlokzatának 

rekonstrukciója falkutatás, fellehető korabeli fotók, 

leírások alapján. 

 

 

 

 


