
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
22/2016. (IX.  19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ  ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK HELYI VÉDELMÉR ŐL SZÓLÓ  
23/2015. (X.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
 
 
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai 
szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendeletben kapott felhatalmazás alapján – az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) 
bekezdés b) pontjában, valamint 57. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 
 
1. §   Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 23/2015.(X.19.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §-a helyébe az  alábbi rendelkezés lép:    
  

(1) A 10. § (1) bekezdés szerinti kérelmeket Felsőzsolca Város Polgármesteréhez kell 
benyújtani. 

 
(2) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló 

kérelmeket 15 napon belül nyilvántartásba kell venni és az eljárás megindításáról 
az érdekelteket értesíteni kell. 

 
(3) A helyi egyedi védelemre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az 

érdekeltnek írásban kézbesíteni kell. Amennyiben az érdekeltek felkutatása 
aránytalan nehézségekbe ütközne, úgy az értesítésük a helyben szokásos módon is 
történhet. 

 
(4) A használó értesítése a tulajdonos útján történik.  

 
 

2. § A Rendelet 13. §-a az alábbi bekezdéssel kiegészül:    
 

           (3)  Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hat hónapon belül dönt a 
helyi védetté nyilvánításról, vagy a helyi védettség megszüntetéséről. 

 
 
3. § A Rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:   
 
  (1) Helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget 

alátámasztó indokok már nem állnak fenn.  
 
  (2)   Az értékvizsgálati eljárást a benyújtott dokumentumok alapján minden esetben le 

kell folytatni. 
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4. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 

KOVÁCS ZSUZSANNA S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
jegyző polgármester 

 
 
              
 
 


