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Tisztelt Képviselő-testület!

Ez  év  augusztusában  lehetőség  nyílik  arra,  hogy  egy  mintegy  20  millió  Ft  összegű  pályázati 
támogatás elnyerésével a Pannonhalmi Római Katolikus Templom felújításra kerüljön.

A pályázat benyújtásának feltétele az, hogy az épület az önkormányzat a helyi védelem alatt álló 
épületek nyilvántartását tartalmazó rendeletében szerepeljen.

Önkormányzatunk  a  helyi  építési  szabályzatról  szóló  7/2005.  (IV.19.)  számú  rendeletének  az 
értékvédelemről szóló 8. § 7. pontjának (2)  bekezdése a 136-os helyrajzi számmal jelölt római 
katolikus templomot a helyi védelemre javasolt épületek közé sorolja jelezve, hogy az már az SZ-J1 
számú terven a helyi védelem alatt álló építmények közé tartozik.

Az  építészeti  örökség  helyi  védelmének  szakmai  szabályairól  szóló  66/1999.  (VIII.13.)  FVM 
rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint 
az  épített  környezettel  összefüggő  természeti  elemek  jellegzetességének,  hagyományos 
megjelenésének megőrzése.

Az FVM rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a helyi védelem a település és környezetének egészére, 
vagy összefüggő részére, (helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, ezek részleteire, 
(helyi egyedi védelem) terjedhet ki.

Az FVM rendelet 7. (1) bekezdése szerint a helyi védelem alatt álló építészeti érték megőrzése 
érdekében törekedni kell az eredeti vagy ahhoz közel álló rendeltetésnek megfelelő használatra, ha 
ez nem lehetséges, közcélú hasznosításra.

A (2) bekezdés szerint helyi  védelem alatt  álló építményt,  építményrészt csak a helyi  védettség 
megszüntetését követően lehet lebontani.

A (3) bekezdés szerint a helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlannyilvántartásba be 
kell jegyeztetnie.



Az FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi védelem alatt álló értékről nyilvántartást 
kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a., a védelem szakszerű, rövid leírását

b., fotódokumentációt,

c., a helyi védelem az FVM rendelet 2.§ (2)-(4) bekezdés szerinti védettségi kategóriáját

d.,a helyrajz számot

e., a védett érték pontos helyét ( utca, házszám, helyrajzi szám)

f., helyszínrajzot,

g., a védett érték rendeltetését, használati módját       

A helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (IV.19.) rendeletünk 8. § 7. pontjának (2) bekezdése 
szerint  a  helyi  védelem alatt  álló  építmények  helyreállításánál,  átalakításánál  és  bővítésénél  az 
alábbi előírások betartása kötelező:

a., az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti formában és arányban kell fenntartani: 
bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai és formái illeszkedjenek egymáshoz.

b.,  az épületnek a közterületről látható összes homlokzatait  eredeti  formájukban kell  megőrizni, 
illetve szakszerű munkával helyreállítani.

c.,  az  alaprajzi  elrendezés,  különösen  a  fő  tartószerkezetek,  főfalak,  belső  elrendezés  elemei, 
valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrizendők.

A Pannonhalmi Gyümölcsoltó Boldogasszony Római Katolikus Templom alapjai a XII. századból 
származnak.  A templomot  1734-ben és  1880-ban átalakították  míg  végleges  formáját  1960-ban 
nyerte el.
A  templom  falában  található  márványtáblán  az  első  világháború  110  hősi  halottjának  neve 
olvasható.
A templombástya előtt két kopjafa áll, mely az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek állít 
emléket.

A templom helyi védelem alá vételét a fent leírtak alapján javaslom és kérem a tisztelt képviselő-
testületet, hogy a rendelettervezetet vitassa meg és hozza meg döntését.

Pannonhalma, 2012. május 22.

                                                               Tisztelettel: dr. Szabó György sk.
                                                                                             aljegyző 



T E R V E Z E T

Pannonhalma Város Önkormányzata
…/2012.(...) önkormányzati rendelete 

a Pannonhalmi Római Katolikus Templom helyi védelem alá helyezéséről

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés  a)  pontja,  valamint  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV törvény 16.  §  (1) 
bekezdése,  illetve  az  épített  környezet  átalakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII. 
törvény 57. § (1)  bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
                                                   
1.§  Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  Római  Katolikus 
Templom épületét helyi, egyedi védelem alá helyezi.
2.§ (1) A védelem rövid indokolása: A templom alapjai a XII. századból származnak. Átalakítására 
1734-ben és 1880-ban került sor. Végleges stílusát 1960-ban nyerte el. Jelenleg is működő római 
katolikus templom. 
(2) A védett érték helye: 9090 Pannonhalma, Váralja utca 1.
(3) A védett érték helyrajzi száma: 136               
(4) A védett érték rendeltetése és használati módja: működő római katolikus templom
(5) A védelem védettségi kategóriája: helyi egyedi védelem az építmény egészére.
3.§  A  templom  helyi,  egyedi  védelmének  biztosítására  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről  szóló 1997.  évi  LXXVIII.  törvény,  az építészeti  örökség helyi  védelmének szakmai 
szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet, valamint Pannonhalma Város Önkormányzat 
a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (IV.19.) rendeletének az értékvédelemről szóló 8. §-ának 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
4.§   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
  

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. május 30.

Bagó Ferenc                                   Kovács Szabolcs
                       polgármester                                                   jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012. ... 

                                                                             Kovács Szabolcs
                                                                     jegyző


