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A Tagyon 604 hrsz-ú présház tulajdonosa az ingatlan egyedi helyi védelem alá helyezését
kezdeményezte.
A településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
TKR) 3-4. §-a rendelkezik a helyi védetté nyilvánításról:
„A helyi védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt.
A helyi védetté nyilvánítást és annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy
írásban kezdeményezheti, vagy önálló értékvizsgálatra is javaslatot tehet.
A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos döntés előkészítéséről a főépítész gondoskodik.
A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálatot kell
készíteni, amelyhez be kell szerezni döntést előkészítő települési főépítész szakvéleményét.
Az előkészítés során be kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok álláspontját.
A kezdeményezéssel kapcsolatban az ingatlannal rendelkezők 30 napon belül írásban
észrevételt tehetnek.
A védettséggel kapcsolatos javaslatot - az erről szóló döntést megelőzően - a helyben
szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni.
A helyi védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről értesíteni kell:
a) a helyi védettség kezdeményezőjét,
b) a helyi védelem alá helyezett ingatlan tulajdonosát, vagy kezelőjét, ha az nem azonos a
tulajdonossal,
c) az illetékes ingatlanügyi hatóságot,
d) az illetékes építésügyi hatóságot.”
A helyi egyedi védelem alatt álló építmények felsorolását a TKR 3. melléklete tartalmazza.
A 604 hrsz-ú présház védetté nyilvánítása esetén a TKR ezen mellékletét kell kiegészíteni a
kérdéses ingatlannal. Ez a kiegészítés a TKR módosítását jelenti.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a
településképi rendeletet, illetve annak módosítását a polgármester egyezteti a partnerségi
egyeztetés szerinti érintettekkel, valamint az érintett államigazgatási szervekkel.

A véleményezési eljárást a képviselő-testület döntésével lehet megindítani.
A települési főépítész szakvéleményében az ingatlan helyi védelem alá helyezését
támogatta:
„A Tagyon, 604 hrsz-ú ingatlanon meglévő pince-présház épület jelentősége nemcsak a több
mint 150 éves (présházajtóba vésett 1867-es évszám) korában mutatkozik meg, hanem a
történelmi szőlőhegy hajdani művelésének fennmaradt tipikus példája is. Az épület magán
hordozza kora esztétikai és szerkezeti megoldásait, valamit anyaghasználatát. Az épület a
Balaton-felvidéki népi építészetnek is értékes példája a téglalap alaprajzával, magastetős,
cserépfedésével, nyílászáró rendjével és a ritkaság számba menő „iszlinges” pince előterével.
Az épület helyi védelem alá helyezését támogatom.”
A települési arculati kézikönyv az ingatlant helyi védelemre javasolt épületként mutatja be.
A kérelem, a térképvázlat, valamint az arculati kézikönyv részlete az előterjesztés melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
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