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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 22-ei rendkívüli
ülésére a start közfoglalkoztatáshoz szükséges termőföld megbízási szerződés
megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek önkormányzatok részére történő ingyenes
vagyonkezelésbe
adásáról
szóló
1142/2013.(III.21.)
és
1469/2013.(VII.24.)
kormányhatározatokban foglaltak alapján 2013. augusztus 12-én megkötött 5 évre szóló
vagyonkezelési szerződés 2018. augusztus 12-én lejár.
A tavaszi vetésidejű növénykultúra betakarítási ideje a vagyonkezelési szerződés lejárta utáni
időszakra esik, ezért szükséges 2018. október 15-ig szóló megbízási szerződés megkötése a
betakarítás elvégzése miatt. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések megtételére, illetve vállalja az 1.350.Ft/AK/év mértékű használati díj megfizetését.
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

A start közfoglalkoztatáshoz szükséges termőföld megbízási szerződés megkötéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
start közfoglalkoztatás keretén belül használt Nemzeti Földalapba tartozó
Fegyvernek 0135/35 hrsz-ú (20 AK), 0218/2 hrsz-ú (25 AK), 022/24 hrsz-ú
(99.51 AK), 038/1 hrsz-ú (1.72 AK), Nagykörű 0196/29 hrsz-ú (29.30 AK),
0224/10 hrsz-ú (38.43 AK) és 0234/8 hrsz-ú (56.89 AK) ingatlanokat
megbízási szerződés keretében használja az önkormányzat 2018. október 15-ig.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár
László polgármestert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtt a megbízási
szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések megtételére és a
megállapodás aláírására.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az
1.350.- Ft/AK/év mértékű használati díj megfizetésére, összesen 364.284,- Ft
összegben.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2018. március 21.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. március 22-ei rendkívüli
ülésére az NHSZ Tisza Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészhányadának
megvásárlásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyverneken 2018. március 1-től az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. látja el a szilárd hulladék
gyűjtés, ártalmatlanítás szolgáltatást. A szolgáltató önkormányzatokilletve az NHSZ Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtulajdonában van így nem
szükséges kiírni a közbeszerzési eljárást, viszont Fegyvernek Város Önkormányzat jelenleg
még nem tulajdonos a Kft-ben.
Az előterjesztés illetve a határozati javaslat mellékleteként csatolt szerződés szerint
Fegyvernek Város Önkormányzat egy 130.000 Ft névértékű, közös tulajdonban lévő
részvényből 15.000 Ft értékű üzletrészhányadot vásárol meg. Az közös tulajdonú üzletrész
közös képviselője Karcag Városi Önkormányzat lesz a szerződés tervezet szerint.
Az üzletrészhányad megszerzésével Fegyvernek Város Önkormányzat is tulajdonossá válik a
cégben.
Kérem a Képviselőtestülete az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

NHSZ Tisza Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészhányadának megvásárlásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az NHSZ Tisza
Korlátolt Felelősségű Társaság 15.000,- Ft névértékű üzletrészhányadának
megvásárlásával.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert az üzletrészhányad megvásárlására irányuló szerződés aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) NHSZ Tisza Kft.
6.) NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.
Fegyvernek, 2018. március 19.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 22-ei rendkívüli
ülésére a Fegyverneki telephelyű oktatási intézményeket érintő változásokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Karcagi Tankerületi Központ intézményátszervezést kezdeményez a fenntartásában
működő Orczy Anna Általános Iskola köznevelési intézményben.
Az átszervezés két területet érint. Az első az intézmény alapfeladatainak bővítése
képességkibontakoztató felkészítéssel. A második változtatás az egyes telephelyek
fenntartójának változása miatt szükséges.
Fenntartónak az átszervezések esetében a 2011. évi CXC tv. 84.§. (4) pontja értelmében ki
kell kérnie a tulajdonos Önkormányzat véleményét.
A Tankerületi Központ kérése alapján az egyes átszervezési eseményekkel kapcsolatban négy
illetve tíz külön álló határozatban kell az Önkormányzat véleményét megalkotni
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok
elfogadására.
………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Alapfeladat bővítése – képesség-kibontakoztató felkészítés - a Fegyvernek, Dózsa
György út 2. szám alatti feladatellátási helyen működő oktatási intézményben
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatti feladatellátási helyen működő közoktatási
intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata közé kerüljön felvételre a képességkibontakoztató felkészítés.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Alapfeladat bővítése – képesség-kibontakoztató felkészítés - a Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 31. szám alatti feladatellátási helyen működő oktatási intézményben
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. szám alatti feladatellátási helyen működő
közoktatási intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata közé kerüljön felvételre a
képesség-kibontakoztató felkészítés.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Alapfeladat bővítése – képesség-kibontakoztató felkészítés - a Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 133. szám alatti feladatellátási helyen működő oktatási intézményben.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatti feladatellátási helyen működő
közoktatási intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata közé kerüljön felvételre a
képesség-kibontakoztató felkészítés
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Alapfeladat bővítése – integrációs felkészítés - a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133.
szám alatti feladatellátási helyen működő oktatási intézményben.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatti feladatellátási helyen működő
közoktatási intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata közé kerüljön felvételre az
integrációs felkészítés.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatti
feladatellátási helyOrczy Anna Általános Iskola intézményből történő kiválásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó
feladat-ellátási helyszétválással váljon ki az Orczy Anna Általános Iskolából.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatti
feladatellátási hely Orczy Anna Általános Iskola intézményből történő kiválásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó
feladatellátási hely szétválással váljon ki az Orczy Anna Általános Iskolából.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester
………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152. szám alatti
feladatellátási hely Orczy Anna Általános Iskola intézményből történő kiválásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó
feladatellátási hely szétválással váljon ki az Orczy Anna Általános Iskolából.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165. szám alatti
feladatellátási hely Orczy Anna Általános Iskolaintézményből történő kiválásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó
feladatellátási hely szétválással váljon ki az Orczy Anna Általános Iskolából.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatti
feladatellátási hely jogutóddal történő megszűnéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó
feladatellátási hely jogutóddal szűnjön meg
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatti
feladatellátási hely jogutóddal történő megszűnéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó
feladatellátási hely jogutóddal szűnjön meg
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ

Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152. szám alatti
feladatellátási hely jogutóddal történő megszűnéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó
feladatellátási hely jogutóddal szűnjön meg
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ

Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165. szám alatti
feladatellátási hely jogutóddal történő megszűnéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó
feladatellátási hely jogutóddal szűnjön meg
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási intézmény székhelyének változásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. szám alatt lévő, Orczy Anna Általános Iskola Móra
Ferenc Általános Iskola Tagintézménye legyen a 035969 OM azonosítójú intézmény
székhelye.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

………/2018.(III.22.) sz.

határozati javaslat:

Közoktatási intézmény névváltozásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 035969
OM azonosítójú intézmény hivatalos neve az Orczy Anna Általános Iskola hivatalos
névről a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola hivatalos névre módosuljon.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ
Fegyvernek, 2018. március 20.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 22-ei rendkívüli
ülésére Fegyvernek Város településképének védelméről
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény értelmében elkészíttette Településképi Rendeletet
(továbbiakban: TKR) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
eljárási szabályai szerint.
A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Először a lakosság és más partnerek
előzetes tájékoztatása történt meg a településfejlesztési koncepció, integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint.
Ezzel egy időben a Rendelet szerinti adatszolgáltatási kérelmek feltöltésre kerültek a
Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületére. A beérkezett adatok felhasználásra
kerültek a TKR készítésekor. A településképi rendelet a településképi arculati
kézikönyvvel összhangban készült, figyelembe véve a Reklámrendeletet, a Kormány által
kidolgozott minta reklám rendeletet, a település hatályos helyi értékvédelmi rendeletét és
helyi építési szabályzatát. A tervezet lakossági és államigazgatási véleményeztetése
megtörtént. Az államigazgatási véleményezés szintén a Lechner Tudásközpont digitális
egyeztető felületén kellett, hogy történjen a Rendelet előírásai alapján.
A TKR feltöltése 2018. január 24-én került sor.
A beérkezett vélemények szerint átdolgozott TKR - tervezet jelen előterjesztés mellékletét
képezi. A partnerségi véleményeztetés keretein belül a lakosság részéről írásos észrevétel
nem érkezett.
A TKR készítője elkészítette a beérkezett vélemények kiértékelését. Az előterjesztési
anyag már a pontosított településképi rendeletet tartalmazza.
A településképi rendeletet a Képviselő-testületnek rendeletként kell megállapítania. A
jóváhagyott rendeletet rövid, közérthető összefoglaló kíséretében az önkormányzat
honlapján közzé kell tenni 15 napon belül, valamint nyomtatásban az önkormányzati
hivatalban a hozzáférést biztosítani kell. Ezen túlmenően az elfogadott dokumentumokat
az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt digitális formában meg kell küldeni, a
Lechner Tudásközpontba, az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatalba és a megyei kormányhivatal illetékes járási építésügyi osztályának, vagy
elérhetővé kell tenni a Rendelet 43/B. § (1) c) alpontja szerint.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet-tervezetet
hagyja jóvá.

KIÉRTÉKELÉS
FEGYVERNEK VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET VÉLEMÉNYEZÉSE SORÁN BEÉRKEZETT
VÉLEMÉNYEKRŐL
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§ (3) bekezdése alapján az előzetes adatkérés a
Lechner Központ által működtetett egyeztető felületen megtörtént. A településképi rendelet
– tervezet összeállítása során a beérkezett vélemények, a reklámrendelet, A hatályos
jogszabályok, a minta reklám – rendelet, a település hatályos helyi értékvédelmi rendelete és
helyi építési szabályzata figyelembe lett véve.
Az elkészült településképi rendelet véleményezése során az alábbiak alapján történt a
beérkezett vélemények figyelembe vétele:
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: A rendelet – tervezet tartalmazza az elektronikus
hírközlési építmények elhelyezésére vonatkozó szabályokat.
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet: A leírtakat
figyelembe véve a településképi rendelet átdolgozásra került.
További vélemény nem érkezett, a partnerségi egyeztetésen sem szóbeli sem írásbeli
vélemény nem érkezett a rendelet - tervezetre
Szolnok, 2018. február 15.
Kiszelovics Ildikó sk.
mb főépítész

Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testülete
……..../2018.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város településképének védelméről
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, 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 biztosított véleményezési jogkörében eljáró
-

az állami főépítészi hatáskörében eljáró Jász – Nagykun – Szolnok Megyei
Kormányhivatal;
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter;
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; valamint
a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság,
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Bevezető rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja Fegyvernek város sajátos településképének, jellegzetes arculatának
megőrzése, védelme és alakítása érdekében a helyi épített és természeti örökség
meghatározása, a védetté nyilvánítás és védelem megszüntetés szabályozása, a
településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények
megállapítása és a településkép – érvényesítési eszközök szabályozása.
(2) A helyi védelem célja: az e rendelet 3. §-ában megjelölt helyi építészeti örökség értékeinek
feltárása, védetté nyilvánítása, fejlesztése, őrzése és védelmének biztosítása.

2. Értelmező rendelkezések
2. §
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(1) E rendelet alkalmazásában:
1. Földszínek: (más néven terraszínek) sötét színek, melyek színtartománya a vörös-narancssárga-zöldessárga - barna.
2. Pasztell szín: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín
mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs.
3. Cégtábla, cégfelirat: a rendeltetési egység megnevezését (nevét), funkcióját, tulajdonosát,
elérhetőségét, nyitva-tartását tartalmazó, az egységet magába foglaló épületen vagy az
azzal érintett telken létesített világítás nélküli tábla, vagy legfeljebb 10 szóból álló világítás
nélküli áttört vonalszerű felirat.
4. Címtábla, címfelirat: a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó
szervek (jellemzően: költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi
szervek, egyházak) megnevezését, jelképét, lógóját, címerét – vagy ezekkel egy tekintetbe
eső jellemző ismertetőjegyét – valamint egyéb adatait feltüntető világítás nélküli
tájékoztató tábla, vagy legfeljebb 10 szóból álló világítás nélküli áttört vonalszerű felirat.
5. Reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontjában meghatározott fogalom.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Építészeti örökségnek minősülnek az épített környezettel összefüggő táji, természeti
elemek és az országos védelem alatt nem álló művi értékek.
b) Az épített környezettel összefüggő táji-, természeti elemek: a településen található,
jellegzetesen e vidékre jellemző természetes képződmények és jellemző megjelenési
formája okán annak tekinthető objektumok, az élővilág, a lokális ökoszisztéma, az
egyedi tájértékek.
c) Művi értékek: a Város közigazgatási területén található azon épített értékek, melyek
építészeti, települési, néprajzi, történeti, képző és iparművészeti értékként történeti
folytonosságát bizonyítják és az itt élők önbecsülését, település szeretetét segítik elő.

II. Fejezet
Helyi védelem
3. A helyi építészeti örökség területi és egyedi védetté nyilvánítása, a védelem
nyilvántartása, a védelem megszüntetése
3. §
(1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
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(2) A helyi területi védelem a helyi kialakult, meghatározó, értékes településképet és egyes
településrészt meghatározó valamely
a) településszerkezetre
b) utcaképre
c) közterületekkel határolt településrészre
d) település és tájkarakter elemekre terjed ki.
(3) Az önkormányzat helyi területi védelem alá e rendelet 2. mellékletében meghatározott
területeket helyezi.
(4) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot,
településkaraktert meghatározó valamely
a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra,
homlokzati kialakításra,
b) településarculat szempontjából meghatározótáj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi
tájértékre, növényzetre,
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjed
ki.
(5) Az önkormányzat helyi egyedi védelem alá e rendelet 3 és 5. mellékletében felsorolt művi
és természeti értékeket helyezi.
(6) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.
(7) Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy természetes
személy, településrendezési terv keretében vagy önállóan készített örökségvédelmi
hatástanulmány és önállóan készített értékvizsgálat is javaslatot tehet, melyet a jegyzőnél
kell benyújtani. A javaslatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a javasolt vagy érintett érték megnevezése,
b) a javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám, helyrajzi szám),
egyértelműsítés érdekében szükség esetén helyszínrajzi ábrázolással,
c) a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak képviselőjének
megnevezése, elérhetősége,
d) a javasolt vagy érintett érték fotódokumentációja, leírása, ismertetése,
e) a védelem fajtája,
f) a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat indoklása.
(8) A védetté nyilvánított helyi értékek nyilvántartása - e rendelet 3 -4. melléklete alapján – a
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 23/D § a) –d) pontjain túl tartalmazza a védetté
nyilvánított helyi érték:
a) állapotát befolyásoló átalakításokat, tevékenységeket történeti sorrendben,
b) fotókat.
(9) A védetté nyilvánított egyedi helyi értéket táblával meg kell jelölni. A tábla elhelyezéséről
az önkormányzat a jegyző útján gondoskodik, azt a tulajdonos és a használó tűrni köteles.
(10) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított helyi érték
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a) megsemmisül,
b) életveszélyessé válik, és az eredeti állapotba történő visszaállítása aránytalanul magas
költséggel
járna,
illetve
növényegészségügyi
szempontból
állapota
visszafordíthatatlanul károsodik,
c) a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a védelemmel
összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,
(11) A védettség megszüntetésére irányuló kérelem melléklete az állapotrögzítő dokumentáció,
amely tartalmazza:
a) az érintett elem helyszínrajzát,
b) épület, vagy építmény esetén a felmérési tervet (alaprajz minden szintről, metszetek,
homlokzatok, műszaki leírás),
c) természeti érték állapotát bemutató leírást, felmérési tervet
d) fotódokumentációt,
(12) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

4. A helyi védett érték fenntartása
4. §
(1) A védetté nyilvánított helyi érték fenntartása, állagmegóvása, védelme a tulajdonos
feladata, ő köteles az érték jó karbantartásáról gondoskodni. Felújítás, korszerűsítés esetén
a jelen rendeletben foglalt részletes előírásokat be kell tartani.
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(2) A fennmaradás feltétele az eredeti rendeltetésnek megfelelő használat előtérbe helyezése.
A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.
(3) A helyi védett érték tulajdonosa kérheti az önkormányzat támogatását a felújítás,
helyreállítás és ezáltal az értékmegőrzés érdekében. A támogatás megítélésnek feltétele a
rendeltetésszerű használat.
(4) A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a használóban
történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon belül köteles írásban
jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre önkormányzati támogatás nem adható.
(5) A helyi területei védelem alá eső területen fenn kell tartani az arra jellemző növény- és
állatvilágot, ökoszisztémát, jellegzetes domborzati elemeket.
(6) A tulajdonosnak vagy kezelőjének a helyi területi védelem alá eső területen az érték
védelem alá eső objektum (tájérték) fennmaradását elősegíteni, zavartalanságát, épségét
biztosítani kell.
(7) A helyi egyedi védelem a megjelölt létesítményre, ill. részletre terjed ki.
a) A helyi egyedi védelem tárgyát elbontani, eltakarni nem szabad.
b) A helyi egyedi védelem tárgyát érintő építési munkák csak a védett érték sérelme
nélkül engedélyezhetők és végezhetők.
(8) A védelem alá eső értékek és emlékek megóvása a település minden polgárának és minden
szervezetnek kötelessége

III. Fejezet
A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi
adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területek
lehatárolása
5. A településképi szempontból meghatározó területek meghatározása
5. §
(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó terület térképi lehatárolását e rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
(2) Fegyvernek településen településképi
településközpont településrész

szempontból

meghatározó

településrész

IV. Fejezet
A településképi követelmények meghatározása
6. Helyi védett elemekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
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a

6. §
(1) Helyi védett épület esetén:
a) a fő rendeltetést tartalmazó épület megtartandó és eredeti állapotában helyreállítandó,
b) a homlokzat, tetőidom nem változtatható,
c) a közterület felől látható homlokzatokon műanyag nyílászáró nem alkalmazható,
d) a közterület felőli tetőn tetőablak nem alkalmazható
e) az épületek vakolt, festett homlokzatának felületképzése vakolt, pasztell színezésű
lehet,
f) az épületek meglévő kő lábazata megtartandó
g) az épület homlokzatán lévő díszítések nem távolíthatók el
h) a tetőfedés eredeti formájában, színében megtartandó
(2) Helyi védett természeti érték esetén:
a) Építési tevékenység során az építéssel megközelített fákat kalodával védeni kell, a
talajmunkák során a fák gyökérzetére fokozottan ügyelni kell. A megmaradófák törzse
körül a rendezett terep az eredeti terephez képest maximum 20 cm-rel lehet
magasabban. A meglévő fák gyökérzónájában óvatos, kézi bontási és földmunkák
végzendők.
b) A faegyedek sérülése, károsodása esetén a sérüléseket szakszerűen kezelni kell.
(3) A település helyi védett területi értékeinek felsorolását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

7. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi
építészeti követelmények
7. §
Új lakóépület építése, meglévő épületek héjazatának felújítása, cseréje során nem alkalmazható
fém hullám vagy fém trapézlemez
(4) Új épület építése és felújítása esetén zöld és kék tetőszín nem alkalmazható
(4) Az épületek homlokzatának felületképzése új épület építése és felújítása esetén vakolt,
pasztell színezésű lehet.
(5) Új épület építése és felújítása esetén tetőfedés színe a földszínek valamelyike lehet.
(6) A település területén az előkert határa egyben építési vonal is. Az új épületek utca felőli
homlokzata hosszának legalább 50 %-a az építési vonalra kell kerüljön.

8. Helyi védett értékekre és településképi szempontból meghatározó területekre
együttesen vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
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8. §
(1) Lakóépület építése, meglévő épületek héjazatának felújítása, cseréje során nem
megengedett a fém hullámlemez, valamint fém trapézlemez alkalmazása.

9. Egyéb, nem védett és nem meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi
építészeti követelmények
9. §
Fegyvernek hatályos helyi építési szabályzatában mezőgazdasági területnek nyilvánított
területen:
a) A mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények kivitelezése során hullámpala,
fém, műanyag lemez sem oldalfalként, sem héjazatként nem alkalmazható.

10. Egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezése
10. §
(1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas terület a külterület nem
védett területei.
(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas terület a kül- és belterület
védett területei.
(3) A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes
igazgatási területe alkalmas.
(4) Ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő
oszlopsoron vezethető, új oszlopsor csak ellátatlan területek esetén építhető.
(5) A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához szükséges
közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, gáznyomásszabályozó stb.) során takartan, közterületbe látványában kedvező megjelenéssel
helyezendő el.
(6) Természetvédelemmel érintett területeken
a) amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaellátást földkábellel kell biztosítani.
b) kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem, stb.) esetén,
teljesen ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetséges.
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11. Reklámok, reklámhordozók
11. §
(1) A település igazgatási területén, közterületen reklámok kizárólag utcabútorokon, illetve
közművelődési célú hirdetőoszlopon helyezhetők el.
(2) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz az előkertben
nem helyezhető el.
(3) Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület nem helyezhető el.
Egyéb közműberendezésen legfeljebb 2 darab, A1-es méretet meg nem haladó méretű
helyezhető el.
(4) Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos
közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.

12. Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok, címtáblák, címfeliratok, kirakatok
12. §
(1) E rendelet 4. mellékletében meghatározott helyi védett épületeken cégérek, cégtáblák,
cégfeliratok, címtáblák, címfeliratok
a) a bejárat fölött és a bejárat két oldalán helyezhetők el, számuk rendeltetési
egységenként legfeljebb három darab lehet,
b) mérete a homlokzati felületen kialakítva összesen legfeljebb 3,0 m2, konzolos
elhelyezés esetén függőleges hossza legfeljebb 1,5 m lehet,
c) a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a
nyílászárók kiosztásához, ritmusához, méretéhez szervesen illeszkedve, az épület
építészeti részletképzésével, anyaghasználatával, színezésével, építészeti hangsúlyaival
összhangban, épületdíszítő tagozatot nem takaróan helyezhetők el,
d) tetőfelületre nem kerülhetnek,
(2) A rendeltetési egységek kirakatainak üvegfelülete legfeljebb 50%-ban takarható le az adott
rendeltetési egység akcióit, ajánlatait, termékeit, szolgáltatásait kínáló táblákkal, lapokkal,
festett, vagy más módon rögzített, világítás nélküli feliratokkal.

13. Egyéb műszaki berendezések
14.§
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(1) Helyi védett épület esetén az épület közterület felől látható homlokzati- és tetőfelületein,
elő- és oldalkertjében, kerítésén parapetkonvektor, vagy klímaberendezés kültéri egysége,
továbbá közművezetékek újonnan nem helyezhetők el.
(2) A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el.
A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára
szerelhetőek.

V. Fejezet
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
15.Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere
15.§
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(1) Az ingatlantulajdonosnak a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a jó
karbantartást meghaladó munkálatok – ezen belül a műemléki szakértés, előkészítő kutatás,
rekonstrukciós tervezés, értékvizsgálati munkarészek elkészítése, építési munkák –
finanszírozásához az Önkormányzat évente meghatározott keretösszeg erejéig kérelemre
adhat.
(2) A támogatás forrását az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza,
melynek felhasználására pályázatot kell kiírni.
(3) A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a felújítás összes költségének 70 %át, és amelyet kerekítve, a matematika szabályainak megfelelően kell megállapítani.
(4) A támogatási kérelmet a Képviselő – testületnek kell benyújtani papír alapon, minden év
május 31-ig.
(5) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a tervezett felújításhoz a támogatáson
felül szükséges önrésszel rendelkezik, és a saját forrás rendelkezésre állását pénzintézet
által kiállított dokumentummal igazolja.
(6) A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett előkészítési és építési munkához
támogatás nem nyújtható.
(7) A pályázatokról a Képviselő-testület a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt.
(8) A nyertes pályázóval a polgármester támogatási szerződést köt.
(9) A polgármester a támogatás összegéből legfeljebb 10% előleget biztosíthat, melyet a
támogatási szerződés aláírását követően 8 napon belül kell folyósítani.
(10) A támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a támogatott írásban nyilatkozik,
melyhez a támogatás felhasználását bizonyító számlákat eredeti példányban becsatolja. A
teljesítést a jegyző ellenőrzi.
(11) Az érték tulajdonosa vagy kezelője köteles a pénz felvételét követő 180 napon belül
végrehajtani azon a felújítási munkákat, amelyre a támogatást kapta, illetve a munkálatok
elvégzése után tételesen elszámolni a Polgármesteri Hivatal felé.
(12) Amennyiben a felújítást a meghatározott idő alatt nem tudja elvégezni a tulajdonos vagy
kezelő, úgy kérheti a határidő 180 nappal történő meghosszabbítását, melyről Képviselő –
testület dönt.
(13) Amennyiben az érték kezelője, vagy tulajdonosa nem a megítélt munkára fordítja a
támogatást, úgy az önkormányzat a támogatás összegét visszaköveteli.
(14) Az építészeti örökség fenntartását, e rendelet előírásainak érvényre jutását szükség szerint
ellenőrizni kell. Az ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal hajtja végre, arról jegyzőkönyvet
készít és erről intézkedést igénylő esetben az érintett tulajdonost 8 napon belül, írásban
tájékoztatja.

VI. Fejezet
Településkép-érvényesítési eszközök
16.A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
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16.§
(1) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező minden olyan építési
tevékenység esetén, mely a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.
(VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá esik és helyi védett, vagy településképi szempontból
meghatározó területen található, vagy helyi egyedi védelemmel érintett elem.
(2) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció a települési főépítész, annak
hiányában a polgármester feladata.
(3) Atelepüléskép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt – az (1) bekezdésben
foglaltakon
kívül
bármelytermészetesvagyjogiszemély,jogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetírásbankez
deményezheti a főépítésznél, annak hiányában a polgármesternél.
(4) Atelepüléskép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt a kérelem benyújtását követő
8 napon belül le kell folytatni.
(5) Atelepüléskép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról a főépítész, illetve annak
hiányában a polgármester emlékeztetőt készít.

17.A településképi véleményezési eljárás
17.§
(1) E rendeletben településképi véleményezési eljárás nem kerül bevezetésre.

18.A településképi bejelentési eljárás
18.§
(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:
a) a település helyi egyedi művivédelem alatt álló ingatlanokat érintő
a)a) a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete 1.-24. pontja szerinti
építésiengedélyhez nem kötött építési tevékenységeketmegelőzően,
a)b) meglévőépítményekrendeltetésének–részlegesvagyteljes–megváltoztatásaesetén,
b) a teljes közigazgatási terület tekintetében reklámok, illetve hirdető berendezések
elhelyezése esetén.
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(2) Amennyiben reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a
közterület használatára szerződés csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását
követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó hatósági határozat alapján, és az abban
meghatározott feltétel figyelembevételével köthető.
(3) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre
indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális
adathordozót kell mellékelni.
(4) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
kormányrendeletben előírt munkarészeket kell tartalmaznia.
(5) A bejelentésben megnevezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését
vagy rendeltetésváltást– a polgármester által kiadott hatósági határozatban feltétel
meghatározásával, vagy anélkül tudomásul veszi, vagy megtiltja. A polgármesternek a
településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.
(6) A polgármester által kiadott igazolás érvényessége az igazolás kiállításának dátumától
számítva:
a) állandó építmény esetén 1 év,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén legfeljebb180 nap,
c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése – kivéve cégér – esetén legfeljebb 2 év,
d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén a
működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 5 év,
e) útbaigazító hirdetmény esetén legfeljebb 2 év.

19.A településképi kötelezés
19.§
(1) A polgármester évente egy alkalommal általános ellenőrzést tart.
(2) A polgármester a településképi követelmények teljesítése érdekébentelepülésképi
kötelezést rendelhet el.
(3) A településképi kötelezés építmény, építményrész felújítása, átalakítása vagy elbontása
kötelezettség lehet.
(4) A polgármester a kötelezési eljárásban az érintett ingatlan tulajdonosát - a helyi építészeti
értékek, a településkép védelme érdekében - építmény, építményrész felújítására,
átalakítására vagy elbontására kötelezheti, melyet határozatban rögzít.
(5) A polgármester a jogerős határozatban foglaltak be nem tartása esetén figyelmeztetést
tartalmazó végzést küld az érintettnek.

12

(6) Amennyiben a végzésre az elkövető 8 napon belül nem reagál, a Képviselő-testület
településképi bírságot szabhat ki.
(7) A településképi bírság összege:
a) helyi védett egyedi építészeti értéket érintő mulasztás esetén 200 000 forint,
b) településképi szempontból meghatározó területet érintő mulasztás esetén 150 000
forint,
c) reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó mulasztás esetén 100
000 forint.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések
20.§
(1) E rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő – testületének 20/2004. (V.28.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti
örökség védelméről hatályát veszti.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Fegyvernek Város Önkormányzat
Képviselő – testületének a helyi építési szabályzatról szóló 12/2016. (X.28.) sz.
önkormányzati rendeletének:
a) 4.§ (6) bekezdése
b) 5.§ (7) bekezdése
c) 19.§ (15) bekezdés

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző
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1. melléklet a …./2018.(……) önkormányzati rendelethez

Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása – Belterület
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2. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez
Területi védelem – értékleltár
Sorszám: 1.

A védendő objektum megnevezése: Tintagyep (tintalapos)

Vizsgálat ideje:

2002. augusztus

Címe:

külterület

Helyrajzi száma:

0283. (gyep)

Javasolt védelem:

Területi védelem
T-1: Helyi természetvédelmi terület

A védendő objektum leírása: A Fegyvernek külterületén, valamint a vele határos kenderesi és
tiszabői területen is fellelhető szikes ősgyep, melyet birkalegelőnek használnak.
Vonuló vízimadarak tradicionális pihenő és gyülekező helye. A költő fajok közül jellemző a
vörös vércse, a sárga billegető, az egerészölyvés a búbos banka. Az egész községhatárban itt
fordul elő a barna ásóbéka.
A gyep jellegzetes növénye a sziki lelleg, vagy sóvirág (Limonium gmelinii), melynek
virágzásakor kékeslila színben pompázik a határ.
A sóvirág kb. 1,5 ha-t borít.
A terület nevét szikes, ragacsos, tintaszerűen fekete sarától vette, ami megkeményedve
ragyogott, s vízzel keverve tinta helyett használható volt.
Az itt lévő földek termőértéke nagyon alacsony, megművelésük gazdaságtalan.
Megjegyzés: Tájvédelem.
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Formázott: Betűtípus: Félkövér,
Betűszín: 1. szöveg

Sorszám: 1.

A védendő objektum megnevezése: Nepomuki Szent János szobor ésvédőépítménye körüli
terület
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus

Címe:

külterület

Helyrajzi száma:

090/3. (szántó)

Javasolt védelem:

Területi védelem
T-3: Műemléki környezetet közvetlenül határoló terület

A védendő objektum leírása: A barokk stílusú műemléket 1775-ben BerényiTeréz állíttatta,
mely kemény mészkőből faragott szoborcsoportból és avédelmére állított három lábon álló,
gúla alakú tetőszerkezetű, fazsindellyelfedett védőépítményből áll. A műemléket jelenleg
szántó veszi körül. Szükséges a létesítmény védelmét biztosítani - 424 m2-es a szántóból kivett
területtel -, mely biztosítja a nevezetesség megközelítését, az állagmegóvását és a terület
parkosítását, ill. a megfelelő műemléki környezet kialakítását.
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Megjegyzés: Kiemelkedő tájképi megjelenés épített művi értékkel. Figyelmet kell fordítani a
műemlék mellett lévő 4-es számú főközlekedési útról a látvány zavartalan biztosítására, ezért
jelenleg a Debrecen felé vezető oldalon lévő hirdetőtáblát át kell helyezni. A későbbiek során
hirdető, útjelző és egyéb, a látványt zavaró tárgy, a műemlék környezetében nem helyezhető el.

3. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez
Helyi természeti értékek- értékleltár
Sorszám: 1.

A védendő objektum megnevezése: Tiszafa (Taxus baccata)
A vizsgálat ideje:

2002. augusztus

Címe:

Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 188.

Helyrajzi száma:

36/1.

Javasolt védelem:

Egyedi védelem
T-4: Helyi természeti érték
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A védendő objektum leírása: A Bükkben és a Bakonyban vadon élő örökzöld fenyő, melyet
az Alföldön díszfának ültettek. A nagy meleg és a hosszan tartó szárazságok miatt ma már
egyre kevesebb helyen megmaradó növényfaj. A védendő egyed törzse és a lombkorona
méretéből ítélve kora 80-90 év lehet. Egészséges, védelemre javasolt növény, mely magassága
kb. 9,00 m és a lombozatának kerülete kb. 15 m.
Megjegyzés: A növény különleges megjelenésével szép látványt nyújt.
Sorszám: 2.

Védendő objektum megnevezése: Fehér eperfa(Morus alba„fegyvernekiana”)
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus

Címe:

Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 167/a.

Helyrajzi száma:

177/3.

Javasolt védelem:

Egyedi védelem
T-4 : Helyi természeti érték

A védendő objektum leírása: Orczy Antal botanikus által nemesített és Morus alba
„fegyvernekiana” néven bejegyeztetett nemesítés, Fegyverneken fellelhető egyik példánya.
Megjegyzés: A fa különleges koronája szép látványt nyújt. Mivel a fa fegyverneki tudós
nemesítése, különös megbecsülés övezi a községben.
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Sorszám: 3.

Védendő objektum megnevezése: Fehéreper fa (Morus alba „fegyvernekiana”)
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus

Címe:

Fegyvernek, Damjanich J. u. 96.

Helyrajzi száma:

201.

Javasolt védelem:

Egyedi védelem
T-4: Helyi természeti érték

A védendő objektum leírása: Orczy Antal botanikus által nemesített és Morus alba
„fegyvernekiana” néven bejegyeztetett nemesítés Fegyverneken fellelhető egyik példánya.
Megjegyzés: A fa különleges koronája szép látványt nyújt. Mivel a fa fegyverneki tudós
nemesítése, különös megbecsülés övezi a községben.
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Sorszám: 4.

Védendő objektum(ok) megnevezése: Fekete nyárfák (Populus nigra) - 4 db

Vizsgálat ideje:

2002. szeptember

Címe:

Fegyvernek Ifjúsági park.

Helyrajzi száma:

2610.

Javasolt védelem:

Egyedi védelem
T-4: Helyi természeti érték

A védendő objektum leírása: Az Alföld fűz-nyár ligeteiben gyakori fa a Fekete nyár, mely
magas terebélyes fa. A védelemre javasolt 4 db fa kb. 60-70 éves, egészséges szabályos
koronájú, magasságuk eléri a 25-30 métert.
Megjegyzés: Hatalmas méretük ritka természeti látványt nyújt.
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Sorszám: 5.

Védendő objektum megnevezése: Fekete fenyő (Pinus nigra)
Vizsgálat ideje:

2002. szeptember

Címe:

Fegyvernek, Szent I. tér.

Helyrajzi száma:

178.

Javasolt védelem:

Egyedi védelem
T-4: Helyi természeti érték

A védendő objektum leírása: A Szent Imre téri parkban különleges látványt nyújt, a legalább
120 éves, 60 cm törzsátmérőjű kb. 14,00 m magas fa.
Megjegyzés: Az utóbbi évek időjárása a fa állapotát jelentősen rontotta, megóvása különös
figyelmet kíván.
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4. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez

Helyi védett tájérték - értékleltár
Sorszám: 1

Védendő objektum megnevezése: Kálvária domb kereszttel

A vizsgálat ideje:

2002. augusztus

Címe:

Fegyvernek, külterület

Helyrajzi szám:

4091 és 4092.

Javasolt védelem:

Egyedi védelem
T-5: Helyi tájérték

A védendő objektum leírása: Az 1998. évi LIII. tv. ex lege védetté nyilvánította Fegyvernek
határában lévő kunhalmokat, így a Kettős halmot is, melynek egyik eleme a Kálvária domb.
A dombon kereszt és magassági pont található. A kereszt mészkőből készült, talapzatán
felirattal: „IA Zimmer 1847 IN ANNAHAS”.
A monda szerint ezen a dombon akasztották fel a hírhedt betyárt, Zöld Marcit és más, a
környéken élő társait, mely tényről azonban írásos emlék nem lelhető fel.
Megjegyzés: Kiemelkedő tájképi megjelenés, melyhez a környéken élő monda kötődik.
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Sorszám: 2.

Védendő objektum megnevezése: Annaházi temető 4-es parcellájának 843-899-as sírhelyei és
környékük

Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Fegyvernek, külterület

Helyrajzi száma:

4125.

Javasolt védelem:

Egyedi védelem
T-5: Helyi tájérték

A védendő objektum leírása: Az Annaházi temető fent megjelölt sírhelyei a Fegyvernek
határában fellelhető, a 9. sorszámú védendő objektumnál leírt kunhalmok egyik jellegzetes
elemére, a Kettős halom másik halmára települtek, melynek kiemelkedő építménye a
fegyverneki Áy Mihály tervei alapján készült Rebmann család kriptája.
A sírhelyeket körülvevő kovácsoltvas kerítéseket Áy József készítette.
Megjegyzés: Kiemelkedő tájképi megjelenés, épített művi értékekkel.
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Sorszám: 3.

A védendő objektum megnevezése: Izraelita temető

Vizsgálat ideje:

2002. augusztus

Cím:

Fegyvernek, Damjanich J. u.

Helyrajzi szám:

986.

Javasolt védelem:

Egyedi védelem
T-5: Helyi tájérték

A védendő objektum leírása: A házak közé ékelve található a zsidó temető, mintegy 0,2
hektár területen. Tulajdonosa az Izraeliták Országos Képviseleti Irodája, mely gondozását
Fegyvernek Város Önkormányzata végzi.
Az itt nyugvó halottaknak egyetlen hozzátartozója sem él Fegyverneken.
A síremlékeken általában héber felirat olvasható, melyek közül 50 db még áll, illetve 20 db
ledőlt.
Megjegyzés: A temető a Fegyverneken élt, a település fejlődését is elősegítő zsidó családok
emléke, melynek megőrzése a község hagyományőrzésének része.
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5. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez
Művi értékvédelem – értékleltár
Sorszám:1

A védendő objektum megnevezése: Polgármesteri Hivatal (Városháza)
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet u. 171.

Helyrajzi szám:

173.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építmény védelme

A védendő objektum leírása: Az épület 1896-ban épült községháza céljára.
A Fegyverneken gyártott nagyméretű téglából készült, lábazata vörös, homlokzata sárga
keramit téglaburkolattal, kőporos vakolattagozatokkal díszítve. Az utcai homlokzaton az
előreugró részen az ablakok fölött kőből készült oroszlánfejek láthatók.
A homlokzaton az 1848-as forradalom 100 éves évfordulója alkalmából emléktábla került
elhelyezésre 1948-ban.
Az épület külső és belső kialakítása nem került átalakításra, őrzi ma is eredeti formáját.
Megjegyzés: Fegyvernek jellegzetes épülete, a település XIX. század végén elindult
fejlődésének jelképe.
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Formázott: Tabulátorok: 13,52 cm,
Balra zárt + 14,39 cm, Balra zárt

Sorszám: 2.

A védendő objektum megnevezése: Ipartestület épülete

Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet u. 172.

Helyrajzi szám:

4.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építmény védelme

A védendő objektum leírása: Az épület 1927-ben épült a helyi iparosok által összegyűjtött
pénzből, a község anyagi támogatásával. A település jelentős kulturális szórakozó helye volt. Itt
működött a mozi, az ipartestület hétvégeken bálokat rendezett.
Megjegyzés: Bár az épület építészettörténeti szempontból nem jelentős, azonban a település
közösségi életében fontos szerepet játszott.
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Sorszám: 3.

A védendő objektum megnevezése: Orczy Anna Általános Iskola ésSzakiskola
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Dózsa György u. 2.

Helyrajzi szám:

496.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építmény védelme

A védendő objektum leírása: Az épület 1928-ban épült 5 tantermes elemi iskolaként.
Fegyvernek első emeletes épülete, mely a két világháború közötti jelentős fejlődés egyik
építménye.
Az épületben belső átalakításokra az évek során sor került, funkciója azonban nem változott,
külső megjelenése az építéskori képet mutatja.
Megjegyzés: A település központjának egyik jellegzetes épülete
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Sorszám: 4.

A védendő objektum megnevezése: Orvos lakás
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Dózsa György u. 6.

Helyrajzi szám:

491.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építmény védelme

A védendő objektum leírása: A két világháború között a község jelentős pénzt fordított az
oktatás, az egészségügy, a kultúra fejlesztésére. Ennek egyik épülete a községben dolgozó
orvos részére lakás építése, bár eredetileg főjegyzői lakásnak épült.
Az épület 1928-ban készült, azóta átalakítás a külső homlokzaton nem történt.
Megjegyzés: A település központjának egyik jellegzetes épülete.
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Sorszám: 5.

Bíró kastély

Bíró kastély gazdasági épülete

A védendő objektum megnevezése: Bíró kastély és gazdasági épülete
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Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Damjanich J. u. 109.

Helyrajzi szám:

256/1.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építmény védelme

A védendő objektum leírása: A Bíró család jómódú értelmiség családként élt Fegyverneken.
A kastély a XX. század elején épült.
Jelenleg bérlakásoknak ad helyet, ennek megfelelően jelentős belső átalakítások történtek,
homlokzati megjelenése azonban az eredeti állapotát megtartotta.
A gazdasági épület változatlan funkcióval és homlokzati megjelenéssel őrzi építésének eredeti
célját, mely a XIX. század végén, XX. század elején épített gazdasági épületek építészeti
örökségeként maradt fenn.
Megjegyzés: Az épületegyüttes hűen tükrözi a korabeli jómódú családok, lakó és gazdasági
épületeinek kapcsolatát.
Sorszám: 6.

Csecsemőotthon és Idősek Otthona – északi homlokzat
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Csecsemőotthon és Idősek Otthona – nyugati homlokzat

Csecsemőotthon és Idősek Otthona - díszkút
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Csecsemőotthon és Idősek Otthona mészkőből készült mellvéd

A védendő objektum megnevezése: Csecsemőotthon és Idősek Otthona

Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Angolkert u. 1.

Helyrajzi szám:

1908.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építményrész védelme

A védendő objektum leírása: A kastélyt Szapáry gróf építette, majd a Schwarcz család
tulajdonába, a II. világháború után pedig állami tulajdonba került.
Jelenleg Csecsemőotthon és Idősek Otthona funkciót lát el, a megyei önkormányzat
fennhatósága alatt.Az épület északi és nyugati homlokzata eredeti állapotában megmaradt, a
déli homlokzatán az új rendeltetése érdekében jelentős átalakításokat végeztek, terasz
kőkorlátját kivéve minden átalakításra került.Eredeti állapotában maradt meg az épület déli
homlokzata előtt egy mészkőből készült díszkút.
Megjegyzés: Célszerű lenne az épület korabeli jellegét újra kialakítani, déli homlokzatának
helyreállításával.
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Sorszám: 7.

A védendő objektum megnevezése: Református templom
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet u. 150/b.

Helyrajzi szám:

2578.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építmény védelme

A védendő objektum leírása: A templom 1928-ban épült, Hoffer József és Frecska János
budapesti műegyetemi tanárok tervei alapján. Az építést: Nagy Sándor és Áy Mihály
fegyverneki mesterek végezték.
Az épület Magyarországon a két világháború közötti időre jellemző stílusban, a
hagyományokhoz még ragaszkodó, a klasszicista megkötöttségeket már elhagyó modern
stílusban épült. Egyhajós, a torony aszimmetrikus elhelyezkedéssel a templomhajó északi
oldalához épült.
A templomhajó méretei: szélessége 10,00 méter, hosszúsága 20,00 méter.
A templom magassága 13,00 méter, a férőhelyek száma 250 fő.
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A torony alapja 4,00 x 4,00 méteres, magassága 23,00 méter, melyben 1 db 80 kg-os és 1 db 70
kg-os harang kapott helyet. A harangokat Mocsári Lajos és Szőke Sándor öntette.
Az épület a fegyverneki, un, „Wagner” féle nagyméretű téglából készült, homlokzatát burkoló
tégla és kőporos vakolat díszíti.

Sorszám: 8.

A védendő objektum megnevezése: Római katolikus plébánia
Vizsgálat ideje:

2002. szeptember

Címe:

Szent Erzsébet u. 176.

Helyrajzi szám:

2.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építmény védelme

A védendő objektum leírása: 1861-ben a vallásalap költségére megvásárlásra került Tóth
Mátyás 9 holdas házas telke ill. földje paplak és templom céljára. A házból csekély helyreállítás
és bővítés utána paplak lett, majd Hermann Ágoston tiszabői káplán fegyverneki plébánossá
való kinevezése után, 1862-ben itt állította fel a plébániát.
Az épület jelenlegi formája 1934-ben alakult ki.
Megjegyzés: A plébánia mellet lévő Római katolikus templom 1957. óta országos védelem
alatt áll.
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Sorszám: 9.

A védendő objektum megnevezése: Holt-Tiszaparton téglával kirakott rakpart
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Fegyvernek, külterület

Helyrajzi száma:

010.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építmény részlet védelem

A védendő objektum leírása: a Tisza szabályozása előtt az élő Tisza legjobban kinyúló
kanyarulata volt a Nagykörű és Tiszabő közötti szakasz, melynek partjára települt Fegyvernek.
Az erős sodrás által okozott partrombolás ellen 1888-ban állandó tiszai védgátat építettek
nagyméretű téglából. A téglát a korabeli Wagner féle téglagyárban gyártották.
A Tisza medrét azóta szabályozták, az ide nyúló ága holtággá alakult, a védett partszakaszon
azóta sok helyen felszedték a téglát.
Megjegyzés: múlt századi partvédelem jelentős emléke.
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Sorszám: 10.

A védendő objektum megnevezése: Lakóépület utcai homlokzata
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet u. 208.

Helyrajzi szám:

94.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építményrész védelme

A védendő objektum leírása: Báró Orczy Anna 1846-ban az ország több vidékéről németajkú
lakosságot telepített a községbe. Az a módosabbak által épített lakóépületek homlokzati
díszítőelemei és nyílászárói változatlan formában maradtak meg.
Homlokzati díszítőelem az ablakok fölötti, homlokzati síkból kiugró, konzolosan alátámasztott
párkányelem, és az ablakok körüli, falsíkból kiugró keret. Mindkét elem fekete vagy sötétbarna
színezésű.
Az ablak 1: 2 osztású, külön nyitható felső és alsó résszel. Az ajtó kazettás kialakítású.
Nyílászárók színezése sötétbarna.
Az utcai lábazat sötétbarna falfestéssel, a homlokzat vakolattagozattal díszített, fehér színű
kőporos dörzsöléssel készült.
Megjegyzés: Utcai homlokzatvédelem.

36

Sorszám: 11.

A védendő objektum megnevezése: Lakóépület utcai homlokzata
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet u. 210.

Helyrajzi szám:

95.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építményrész védelme

A védendő objektum leírása: Báró Orczy Anna 1846-ban az ország több vidékéről németajkú
lakosságot telepített a községbe. A módosabbak által épített lakóépületek homlokzati
díszítőelemei és a nyílászárók változatlan formában maradtak meg.
Homlokzati díszítőelem az ablakok fölötti, homlokzati síkból kiugró, konzolosan alátámasztott
párkányelem, és az ablakok körüli, falsíkból kiugró keret, mely fölül, az ablak tengelyében
díszítőelemmel van ellátva. Mindkét elem sötétbarna színezésű.
Az ablakokat már kicserélték, azonban az új ablakok megtartották a 2:1 osztásarányt.
Megjegyzés: Utcai homlokzatvédelem.
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Sorszám: 12.

A védendő objektum megnevezése: Napsugaras oromfal
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Petőfi S. u. 14.

Helyrajzi szám:

1041.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-5: Építményrész védelme

A védendő objektum leírása:Az utcai homlokzaton az oromfal fa deszkázattal, napsugaras
díszítéssel készült. Az alföldi népi építészet jellegzetes oromfal díszítésének egyetlen emléke
Fegyverneken.
Megjegyzés: Jellegzetes homlokzati díszítőelem.
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Sorszám: 13.

A védendő objektum megnevezése: Gőz- és Hengermalom
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó
Címe: Kossuth L. utca
Helyrajzi szám: 2542/1.
Javasolt védelem: Művi értékvédelem
É-5 Építmény védelme
A védendő objektum leírása: 1860-ban épült ipari épület, az akkori élő Tisza partjára. A
gőzfűrész üzem a Tiszán jött rönkfát dolgozta fel, míg a malomban őrölt liszt országos hírű
volt.
1938-ban kiégett, majd helyreállítás után a II. világháború alatt ismét kiégett. 1956-ban átkötő
vasakkal erősítették meg a falakat és az épületet termény tárolására használták. A többszöri
kiégés és a terménytárolás a falakat erősen megviselte, ezért állószékeket építettek a falak
teherviselésének kiváltására, a födémterhek felvételére. 1963-ban leállították, azóta nem
üzemel. Állaga elhanyagolt, a berendezést kiszerelték.
Megjegyzés: Fegyvernek egyetlen megmaradt ipari emléke
5. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez
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Műalkotás védelem - értékleltár

Sorszám: 2.

A védendőobjektum megnevezése: Vaskereszt
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Damjanich J. u. 123. alatti épület előtti közterület

Helyrajzi szám:

246.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-6: Műalkotás védelem

A védendő objektum leírása: Mészkő talpazaton öntöttvas kereszt, öntöttvas korpusszal,
melyet 1846-ban állíttatott gróf Szapáry Józsefné báró Orczy Anna a Fegyvernekre telepített
német ajkú lakosság által lakott Annaházának, az 1844-ben alapított iskola emlékére.
A talapzaton elhelyezett öntöttvas táblán a következő olvasható:
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„ANNAHÁZ’ KÖZSÉGÉNEK EMLÉKÜL GRÓF SZAPÁRY JÓZSEFNÉ BÁRÓ ORCZY
ANNA 1849-ik ÉVI NYÁR HÓ 26-KÁN”

Sorszám: 3.

A védendő objektum megnevezése: Kudelka kereszt emlékére
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Dózsa Gy. u. 60. szám alatti épület melletti közterület (Vörösmarty u.)

Helyrajzi szám:

970.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-6: Műalkotás védelem
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A védendő objektum leírása: Téglaalapra állított beton talpazaton betonból öntött kereszt
korpusszal. A megfeszített Krisztus alakja hiányos, lábai combtőtől lefelé letörtek. Az alkotás
fehérre van lemeszelve.
A talpazaton márványtábla található, melyen a következő felírat olvasható:
„Oszlányi Kudelka Bertalan és neje Dunsits Magdolna 1923-ban”
Megjegyzés: A keresztnél emlékeznek azokra, akiknek nincs síremlékük a községben.
Sorszám: 4.

A védendő objektum megnevezése: Kereszt korpusszal

Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet u.
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Helyrajzi szám:

1544.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-6: Műalkotás védelem

A védendő objektum leírása: Mészkőből készült kereszt, korpusszal.
Megjegyzés: A településközpont jellegzetes alkotása.

Sorszám: 5.

A védendő objektum megnevezése: I. világháborús emlékmű
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet u.

Helyrajzi szám:

1544.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-6: Műalkotás védelem
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A védendő objektum leírása: Az emlékművet a község állíttatta az I. világháborúban elesett
fegyverneki lakosok emlékére, melynek négy oldalán a háborús hősök neve olvasható.
A talapzaton, mészkőből faragott huszár alak látható. Az emlékmű környezetét Áy József
kovácsmester által készített kovácsoltvas kerítés veszi körül. Az emlékművet 1927-ben
állították.
Megjegyzés: A településközpont jellegzetes alkotása, mely jelenlegi állapotában felújításra
szorul.

Sorszám: 6.

A védendő objektum megnevezése: II. világháborús emlékmű
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet u.

Helyrajzi szám:

1544.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-6: Műalkotás védelem

A védendő objektum leírása: Az emlékművet 1992-ben állíttatta a település, a II.
világháborúban elesettek emlékére. Az alkotást Lajki László szentendrei művész tervezett és
késztette, felavatására 1992. november 1-én került sor.
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Megjegyzés: A településközpont jellegzetes alkotása, melynél Mindenszentek napján égő
mécsessel emlékezik a település halottaira.

Sorszám: 7.

A védendő objektum megnevezése: 1848-49-es emlékmű

Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Imre tér

Helyrajzi szám:

178.
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Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-6: Műalkotás védelem

A védendő objektum leírása: Az 1848-49-esszabadságharc emlékének 100. évfordulójára a
Nemzeti Parasztpárt fiataljai állíttatták.
Fegyvernek lakossága minden évben itt tart megemlékezést az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére.
Megjegyzés: A településközpont jellegzetes alkotása.
Sorszám: 8.

A védendő objektum megnevezése: Vaskút
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet út és Hunyadi út sarok, közterület (Szent Erzsébet út)

Helyrajzi szám:

1544.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-6: Műalkotás védelem

A védendő objektum leírása: Fegyvernek ivóvíz ellátásában nagy jelentősége volt, a
községben fúrt artézi és norton kutaknak. Közülük két artézi kút maradt meg, melyek közül a
fentiekben védelemre javasolt még ma is üzemel.
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Sorszám: 9.

A védendő objektum megnevezése: Vaskút
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Damjanich J. u. 107. (71.) szám előtti közterület

Helyrajzi szám:

246.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-6: Műalkotás védelem

Védendő objektum leírása: Fegyvernek ivóvíz ellátásában nagy jelentősége volt, a községben
fúrt artézi és norton kutaknak. Közülük két artézi kút maradt meg, melyek közül a fentiekben
védelemre javasolt, ma már üzemképtelen.

Sorszám: 10.
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A védendő objektum megnevezése: Kerekes-kút
Vizsgálat ideje:

2002. augusztus hó

Címe:

Szent Erzsébet u. 171.

Helyrajzi szám:

173.

Javasolt védelem:

Művi értékvédelem
É-6: Műalkotás védelem

Védendő objektum leírása: A településen a kutak fúrása előtt és azzal párhuzamosan, ásott
kutakat is használtak víznyerésre. Ennek egyik fedett változata maradt meg, - melynek
kialakítása igen egyedi - a Polgármesteri Hivatal udvarán. A kút ma már használaton kívül van.
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