
 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

   14/2012. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelete  
a helyi építészeti örökség védelméről 

 
 
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése 
alapján, az épített környezet kialakításáról és a védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 9/2006.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése, valamint a 
rendelet 2. számú melléklete alapján az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, valamint 
Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
 1. A rendelet célja 
 
1. § (1) E rendelet célja Dunavecse Város településképe és történelmi szempontból meghatározó 
épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedék 
számára történő megóvása. 
 
(2) Azokat a települési (helytörténeti), táji, természeti, építészeti, néprajzi, képező- vagy 
iparművészeti, ipartörténeti örökséget képező elemeket, amelyek külön jogszabály alapján nem 
állnak védelem alatt - azok jellegzetességének és hagyományos megjelenésének megőrzése 
érdekében –, helyi területi vagy helyi egyedi védelemben (a továbbiakban együtt: helyi védelem) 
részesítse. 
 
() A város épített és természeti értékei tulajdonformára való tekintet nélkül a város közös kulturális 
kincseinek részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk 
közérdek. 
 
 (4) A helyi védettség alá tartozó értékek jegyzéke e rendelet 1. számú mellékletét képezik. 
 
 2. A rendelet hatálya 
 
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Dunavecse Város közigazgatási területén lévő az 1. sz. 
mellékletben szereplő értékekre, valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre 
 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a műemléki védettség alatt álló műemlék, műemlék jellegű, 
városképi jelentőség, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet értékekre. 
 
(3) E rendelet rendelkezéseit a város közigazgatási területén, a helyi védelem alá helyezéssel, 
valamint annak megszüntetésével kapcsolatos eljárások, továbbá az egyes építésügyi hatósági 
eljárások során és az e rendeletben szabályozott kérdésekkel kapcsolatosan kell alkalmazni. 
 
 3. A helyi értékvédelem feladata 
 
3. § (1) Helyi értékvédelem feladata a városkép védelme, a különleges oltalmat érdemlő építészeti, 
építészettörténeti, régészeti, várostörténeti, kultúrtörténeti, művészeti, ipartörténeti szempontból 
védelemre érdemes területek, épületegyüttesek, épületek, építészeti elemek, köztéri alkotások.  
a./ felkutatása, számbavétele, forráskutatása, dokumentálása és a közvéleménnyel való 

megismertetése,  



b./ a védett értékek fennmaradásának, helyreállításának és karbantartásának, hasznosításának 

elősegítése, az értékek károsodásának megelőzése, elhárítása.  
c./ a műemlékvédelem és a helyi építészeti örökség védelme egymásra épülő kapcsolatának 

biztosítása,  
d./ az általános környezetkultúra, építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének, és az erre való 

nevelésének támogatása.  
 

II. fejezet 
Védetté nyilvánítás szabályai 

 
 1. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése 
 
4. § (1) a helyi védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére hivatalból, vagy bármely 
természetes vagy jogi személy írásban a jegyzőhöz benyújtott kezdeményezése alapján kerülhet sor. 
 

(2) A jegyzőhöz benyújtott javaslatnak tartalmazni kell: 
a) a helyi védelemre javasolt épület, jelentős zöldterület, művészeti alkotás stb. megnevezését, 
szükség esetén körülhatárolását, 
b) pontos helyének (utca házszám, helyrajzi szám) megjelölését, 
c) rövid leírását (ismertetését), 
d) a kezdeményezés indokait. 
 
5. § (1) A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos előzetes egyeztetést és eljárást a jegyző folytatja 
le. 
 
(2) A helyi védelem alá helyezés, illetőleg annak megszüntetése iránt induló eljárásról értesíteni 
kell: 
a) az elsőfokú építési hatóságot, 
c) az érintett tulajdonost (tulajdonosi jogok gyakorlóját), az ingatlan kezelőjét, 
d) a lakosságot (a hirdetmény útján, amelyet a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján 30 napra kell 
kifüggeszteni). 
 
(3) A kezdeményezésre vonatkozóan az érintett tulajdonosok 15 napon belül észrevételt tehetnek. 
 
(4) A védetté nyilvánítást megelőzően értékvizsgálatot kell készíteni. 
 
(5) Az értékvizsgálatban a védelem alá helyezendő védett értékről részletes dokumentációt kell 
készíteni, amely fotódokumentációból, felmérési tervből, leírásból, fellelhető archív 
dokumentumokból áll, amelyhez csatolni kell az értékvizsgálat során esetleg keletkező 
szakvéleményeket. 
 
6. § (1) A helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget alátámasztó 
indokok már nem állnak fenn, a védelem tárgya természeti katasztrófa során megsemmisült, vagy a 
védett érték helyreállíthatatlanul rongálódott. 
 
(2) A helyi védelem alá helyezésről és annak megszüntetéséről az Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi szabályozási terv, kezdeményező előzetes értékvizsgálata és alapján rendelettel 
dönt. 
 
(3) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét a jegyző közli a védet érték 
tulajdonosaival, az ingatlant érintő körművek tulajdonosaival, a védett nyilvánítást 
kezdeményezőjével, a védettség megszüntetésének kezdeményezőjével, az Építésügyi Hatósággal 
és a Földhivatallal. 
 



 2. A védett értékek nyilvántartása 
 
7. § (1) a helyi védelem alatt álló értékekről e rendelet 2. számú melléklete szerinti külön 
nyilvántartást kell vezetni. 
 
(2) A nyilvántartásba bárki betekinthet, naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 3. A védett érték megjelölése 
 
8. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt, növényzetet – annak értékeit nem 
sértő módon – az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni, az alábbi szöveggel: 
„Dunavecse Város Önkormányzata által védetté nyilvánított helyi érték (épület, fasor, stb.). 
Évszám.” 
 
(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról – külön eljárás nélkül – a polgármester 
gondoskodik. 
 
(3) A tulajdonos (használó) a tábla elhelyezését és fenntartását tűrni köteles. 
 
(4) A védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információkat az 
Önkormányzat a környezethez igazodó táblával is megjelölheti. 

 
III. fejezet 

A helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása 
 
 1. A helyi védelem költségviselése 
 
9. § (1) A helyi védelem alá helyezett ingatlan fenntartása és állagmegóvása a tulajdonos 
(tulajdonosi jogokat gyakorló), rendeltetésszerű használata a használó (kezelő) kötelezettségét 
képezi. 
(2) A helyi védelem alá helyezett ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket 
meghaladó karbantartási, felújítási költségekhez, a rekonstrukció során felmerülő kiadásokhoz az 
önkormányzat hozzájárulhat. 
 

2. A helyi védelem alá helyezett értékekre vonatkozó külön előírások 
 

10. § (1) A védett területen, a védelemmel érintett ingatlanon csak olyan építési, vagy bontási 
munka, illetve olyan állapot fennmaradása megengedett, amely nem érinti hátrányosan a védett 
érték megjelenését, karakterét, eszmei (történeti, helytörténeti) értékét, különösen 
a) a védelem alapját jelentő épülettömeg, tetőforma, homlokzati jelleg megtartását (homlokzati 
nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok, stb.), megőrzését; 
b) bővítés, átalakítás, felújítás esetén az utcakép és a településszerkezet védett értékeivel való 
összhang követelményének biztosítását; 
c) egyes építmények, építményrészek bővítése, átalakítása során a védelem alapját képező részek, 
d) a védett fasor, a zöldfelület növény-állományának, jellegzetességének megtartását. 
(2) Védett értékek környezetében építési tevékenység csak a védett értékre figyelemmel, azzal 
utcaképi, településszerkezeti összhangban végezhető. 
 
11.§ (1) A védett területen, épületen, építményen, illetve védett épületrészt tartalmazó 
létesítményen, ezekkel érintett telken hirdetés, reklám nem helyezhető el, kivéve, ha ez a védelem 
alatt álló értéktől legalább 25 m távolságra van és annak méltó városképi megjelenését nem 
befolyásolja. 
(2) A védett építményen új parapet-konvektor vagy klímaberendezés kültéri egysége nem 
helyezhető el. 



(3) A védett építményen csak a látványt nem érintő antenna, hírközlési egység helyezhető el. 
Amennyiben a látványt nem érintő más műszaki megoldás nincs, a védett építményen legfeljebb 
egy távközlési berendezés (antenna) helyezhető el lehetőleg takartan. 
4) Védelemmel érintett közterület csak a teljes területre kiterjedő, a védett érték, látvány 
szempontjait figyelembe vevő komplex terv alapján alakítható ki, újítható fel. A közterületeket, 
azok burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép jellegzetességeinek és karakterének 
megtartásával kell kialakítani. 
 
12. § (1) A védelem alatt álló értékek megóvása, megőrzése, felújítása érdekében – a vonatkozó 
építési jogszabályok keretei között – az illetékes I. fokú építésügyi hatóság kötelezheti a védelem 
alatt álló, valamint védett területen található épületek, illetve építmények tulajdonosait, valamint 
használóit 
a) a jókarbantartásra, fenntartásra vonatkozó kötelezettség teljesítésére 
b) a védett értéket vagy látványt rontó idegen részek eltávolítására 
c) a védett értékek hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok elvégzésére, 
d) a védett fasorok és zöldfelületek jellegzetes növényzetének fenntartására, ápolására és esetleges 
azonos fajtákkal való pótlására. 
(2) A kötelezett (megbízottja), illetve a használó az ellenőrzést, a hatályos jogszabályok szerint, 
tűrni köteles. 
(3) A kötelezettség teljesítésével összefüggő költségek viselése, valamint az ellenőrzés végrehajtása 
tekintetében az irányadó jogszabályokat kell figyelembe venni. 
(4) A védelemmel érintett épületet lebontani, védett növényegyedet kivágni csak rendkívül indokolt 
esetben a Képviselő-testület védettséget megszüntető rendelet-módosítását követően lehet. 
 

VI. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
13. § (1) Ezen rendelet 2012. szeptember 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
eljárásokra is figyelembe kell venni. 
 
(2) E rendelet előírásait a településrendezési tervek előkészítése, illetve a már elfogadott tervek 
felülvizsgálata során figyelembe kell venni. 
 
 
 

Vörös Sándor      Nagy Erzsébet 
 Polgármester           aljegyző 
 
 
 
Záradék: 
A fenti szöveget a képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésén tárgyalta, önkormányzati 
rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő 
kifüggesztéssel 2012. augusztus 30-án. 
 
 
 
 
       Nagy Erzsébet 
                                                                                        aljegyző 
 
 
 
 



1.számú melléklet a 14/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Dunavecse Város helyi védelem alatt álló értékei: 
 

I. Épületek 
 
1. Fı út 43. (Polgármesteri Hivatal) (967 hrsz) 
2. Fı út 28. (Csikay ház) (684 hrsz) 
3. Fı út 42.(65 hrsz) 

      4.    Fı út 21. (804/1 hrsz) 
4. Hısök tere 1.(3 hrsz) 
5. Zrínyi utca 6. (Petıfi Sándor Általános 

Iskola)(25 hrsz)  
6. Zrínyi utca 6. (Százszorszép Óvoda) (25/1 hrsz) 
7. Főz utca 1.(Vécsey ház) (32 hrsz)  
8. József Attila utca 18. (210 hrsz) 
9. József Attila utca 26. (201 hrsz) 
10. Honvéd u. 35. (1366 hrsz) 

      11.  Honvéd utca 9. (1077 hrsz) 
      12.  Honvéd utca 15. (1132 hrsz) 
      13.  Honvéd utca 29. (1363 hrsz) 
      14.  Honvéd utca 35. (1366 hrsz) 
      15. Forgács utca 7. (1090/2 hrsz)  
      16.  Bajcsy Zsilinszky utca 4. (904 hrsz) 
      17.  Bajcsy Zsilinszky utca 7.(808 hrsz) 
      18.  Bajcsy Zsilinszky utca 35. (870 hrsz) 
      19.  Rákóczi utca 35. (839/3 hrsz)  
      20.  Alkotmány utca 30. (1298 hrsz)  
      21.  Vörösmarty utca 2/a. (1432/2 hrsz) 
      22.  İsz utca 3. (1160 hrsz) 
      23. 2 db Vasúti ırház (Rákóczi utca végén 
                                         Akácfa utca elején) 

 
 
II. Védendő fák, facsoportok: 
 
1. Korsós József sétány:  21 db vadcseresznye 
 
2. Petőfi Sándor Általános Iskola udvara:  a) 1 db platán 

(Zrínyi u. 6.)                                           b) 1 db vadgesztenye 
 
3. Főtéri „1914”-es szobor:   4 db szomorú eper 
 
4. Főtér:                   28 db platán 
 
5. József A. utca: a) páros oldal: 19 db gömbakác 
                               b) páratlan oldal: 14 db gömbakác 
 
6.   Liszt F. tér:      a) 3 db vadgesztenye 
                              b) 2 db idős platán 
                              c) 2 db fiatal platán 



 
7.   Posta előtti park:  2 db vörös fenyő 

           (Fő út 41.) 
 
 
 
III. Emléktáblák, Emlékoszlopok, Emlékművek: 

 
 

1. Farkas P. József adománya a Városháza falán (Fő út 43.) 
2. A Gazdakör alapítói nevének névsora – a Gazdakör nagytermében (Honvéd u. 12.) 
3. Vikár Béla emléktáblája lakóházán (Vikár B. utca 4.) 
4. Petőfi apjának mészárszékén (Petőfi tér 1.) 
5. Nagy Pál házán (Zrínyi u. 25.)  
6. A vasútállomás falán – 100 éve indított vonatközlekedés emlékére (Akácfa u. 3.) 
7. Az 1838-as árvíz emlékére – a Református templom Északi falában 
8. A Református templom a műemlék jelleget tanúsító tábla – a tervező nevével 
9. „Üzenet” – a Petőfi Sándor Általános Iskola K-i homlokzatában (Zrínyi u. 6.) 
10. Fülöp György emléktáblája a szolgáltató házon (Fő út 40.) 
11. 100 éves évfordulóra emlékezés (1848-1948) a szolgáltatóház Fő utcai homlokzatán 

(Fő út 40.) 
12. I. világháborús szobor talapzatán, a Főtéren 
13. Millenniumi emléktábla – a Korsós József sétány bejáratánál  
14. Korsós Józsefre emlékező,  a sétány bejáratánál  
15. Fafaragott emlékoszlop a „Kommunizmus Áldozataiért” – Fő út mellett – (1393 hrsz.) 
16. Petőfi kopjafa – a várostól É-ra a kerékpárút mellett 
17. Testvértelepülések oszlopa – a Városháza mögött (Fő út 45.) 
18. II. világháború és az 1956-os forradalom áldozatainak állított emlékmű a Főtéren 
19. Országzászló (Fő út és Honvéd utca keresztezésénél) 
20. Vikár Béla emlékmű – Művelődési Ház előtt – (Fő út 35.) 

 
 

 
 

IV. Szobrok: 
 

1. Faun szobor – szökőkúttal – a Posta előtt (Fő út 41.) 
2. I. világháborús szobor a Főtéren 
3. Petőfi szobor – a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt (Zrínyi u. 6.) 
4. Petőfi egész alakos szobra a Főtéren 
5. Székelykapu a Posta előtt (Fő út 41.) 

 
 
 
 

V. Kutak: 
 

1. Artézi kút víztározója - lóherés kiképzésű - a Főtéren 
2. Artézi kút víztározója a Fő út és Bajcsy-Zs. utca keresztezésénél  
3. Rázsó kút víztározója  a Petőfi S. utca és a Rákóczi utca keresztezésénél  
4. „Kommunizmus Áldozataiért” emlékoszlop mellett (1393 hrsz.)  
 
 

 



 
2. számú melléklet a  3/2012.(VIII.30.) számú önkormányzati rendelethez 

 
NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP 

Dunavecse Város helyi védelem alá helyezett építészeti örökségéről 
 
1. A védett érték adatai. 
 
Elhelyezkedése: 
 
 
Helyrajzi szám: 
 
A tulajdonos adatai: 
 
 
Védetté nyilvánítás időpontja 
 
2.  A védelem kategóriája 
 
A védett érték rendeltetése: 
 
A védet érték rövid leírása: 
 
 
 
A védett érték paraméterei: 
 
 
3. Az adatlaphoz csatolt dokumentumai a védett értékről 
A védett érték részletes leírása 
Történeti leírás 
Fotódokumentáció 
Műszaki leírás a védett érték állapotáról 
Felmérési terv 
Tulajdoni lap 
Földhivatali alaptérkép 

 


