Alsószölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2/2022.(II.15.)
önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 3/2019.(V.2.)rendelet
módosításáról
Alsószölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
2§. § (2) bekezdésében, 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 jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően - a következőket
rendeli el.
1.§
(1) Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének településkép védelméről szóló
3/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ a következő
bekezdéssel egészül ki:
(9) A 30-as helyrajzi számon álló helyi védett érték esetében a védelem tárgyára vonatkozó
egyedi településképi követelmény, hogy az épületek telepítése és tömegképzése, a meglévő
gazdasági épület szerkezeti elemei és anyaghasználata megtartandó, míg a lakóépület és istálló
változatlan méretben új funkciókkal újjáépíthető és a kaszáló gyümölcsös az épületcsoport és
az út között fenntartandó.
(2) A Rendelet 7.§ f pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
f) kialakult magastetős környezetben az épület fő tömege, de legalább az utcafronti tömege
magastetős legyen 25 és 50 fok közötti tetőhajlásszöggel, míg az alárendelt épülettömegek,
teraszok, melléképítmények, földházak, dombházak létesítése esetén a tetőhajlásszög
megkötések nem irányadóak.
2.§
A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§
E rendelet a 2022. február 17. napon lép hatályba.

Monek Zsolt

Szukicsné Skaper Mónika

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet Alsószölnök község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2022. február 15i ülésén fogadta el.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 2/2022. (II.15..) önkormányzati rendelethez
Helyi védett értékek listája
Sorszám Megnevezés

helyrajzi szám

cím

1. Római katolikus templom

36

Fő utca 17

2. Bognár-ház múzeum

258

Fő utca 38

3. Tűzoltószertár

261/1

Fő utca 32

4. Lakó- és gazdasági épületegyüttes

30

Fő utca 11

