
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
22/2007.(VII.11.) rendelete 

építmények helyi védettség alá helyezésérıl 
 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló a 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésben kapott 
felhatalmazás, és az épített és természeti környezet helyi védelmérıl szóló 
12/2003.(VIII.01.) Ör. számú rendeletének 1. § (4) bekezdése alapján építmények 
helyi védettség alá helyezésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete az alább felsorolt ingatlanokon 
lévı építményeket helyi védettség alá helyezi.  
 
1.   Szécsény (Benczúrfalva), Katona József utca 9. (2660 hrsz ) szám alatti építmény 

a rendelet 1. számú melléklete szerint. 
2.   Szécsény (Benczúrfalva), Katona József utca 11. (2659 hrsz) szám alatti 

építmény a rendelet 2. számú melléklete szerint. 
3.   Szécsény (Benczúrfalva), Katona József utca 13. (2657 hrsz) szám alatti 

építmény a rendelet 3. számú melléklete szerint. 
4.   Szécsény (Benczúrfalva), Katona József utca 19. (2656 hrsz) szám alatti 

építmény a rendelet 4. számú melléklete szerint. 
5.  Szécsény (Benczúrfalva), Katona József utca 18. (2670 hrsz) szám alatti 

építmény a rendelet 5. számú melléklete szerint. 
 

2. § 

 
A helyi védelem kiterjed a településkép, -karakter és az ott található épületek, 
építmények együttesére is.  

3. § 
 
A védetté nyilvánítás célja Benczúrfalva településrész hagyományos településképének 
és környezetének megırzése, az építészet jellegzetes elemeinek, anyagainak, 
színvilágának megtartásával.  

4. § 
 

A védett értékek fenntartásnak, hasznosításnak szabályait és a védett értékekre 
vonatkozó településrendezési és építési elıírásokat az épített és természeti környezet 
helyi védelmérıl szóló 12/2003.(VIII.01.) rendelet tartalmazza. 

 
 



5. § 
  
A helyi építési szabályzatról szóló 11/2003.(VIII.01.) Ör. számú rendelet 2. sz. 
melléklete kiegészül az 1. §-ban megjelölt „Helyi védettség alatt álló építmények” 
felsorolásával.  
 

6. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Szécsény, 2007. július 10. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Szécsény, 2007. július 11. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 


