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Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (X.22.)
önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-23 -tól

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete
az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek védelméről

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a község egyedi
arculatának, sajátos megjelenésének, továbbá természeti környezetének megőrzése, a község területén
lévő természeti értékek, természeti területek, tájak, valamint ezek természeti rendszereinek, biológiai
sokféleségének védelme, fenntartható használatuk elősegítése, a település és a táj harmonikus
összhangjának megtartása és fejlesztése, a környezet iránt érzékeny kultúra fejlesztése megvalósuljon,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57.§ (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek
védelméről a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések
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1. § (1) A helyi értékvédelem feladata különösen:
a) a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi,
településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari-agrár, illetve természetvédelmi szempontból
védelemre érdemes településszerkezetek, épületegyüttesek, épületek és épületrészek, építmények,
utcaképek és látványok, műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek, fák és növény-együttesek, (a
továbbiakban együtt: védett értékek) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása,
dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése;
b) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.
(2) az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékei védelmének érvényesítése
érdekében Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletével a megóvandó épített
és természeti értékeit helyi védettség alá helyezi.
(3) A helyi védettség alá tartozó értékek jegyzéke e rendelet 1. mellékletét képezi.
2. § (1) E rendeletet Gomba község közigazgatási területén kell alkalmazni, és annak hatálya
kiterjed minden, e rendelettel védetté nyilvánított értékre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá – azzal összefüggésben – minden természetes és jogi
személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társulásra.
3. § (1) E rendelet alkalmazása során:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!
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