
Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi építészeti értékek védelméről 
(Egységes szerkezetben: 2011. október 28.) 

 
Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§-ának (1) bekezdése alapján a helyi építészeti értékek 
védelméről (a továbbiakban: helyi értékek) az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A védelem célja 
 
1.§ E rendelet célja minden olyan, a településen építészeti, történeti, régészeti, 

képzőművészeti, iparművészeti, néprajzi szempontból jelentős egyes építményeinek, 
ezek részleteinek, mint értékeknek a megőrzése, fenntartása és fokozott védelme Ivánc 
közössége számára. 

 
A rendelet hatálya 

 
2.§1 E rendelet hatálya az Ivánc község közigazgatási területén lévő, az 1.§-ban 

meghatározott és e rendeletben felsorolt védetté nyilvánított helyi egyedi értékekre 
terjed ki. 

 
A helyi védelem irányítása, hatósági feladatok 

 
3.§ (1) A helyi érékek védelmének irányítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
(2)2 A helyi értékek védelmével kapcsolatos építésügyi igazgatási (hatósági) feladatokat a 

Körmend Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: építésügyi hatóság) látja el. 
 

A helyi egyedi védelem 
 
4.§ Az egyedi védelem kiterjedhet: 
a.) az épület, építmény egészére, vagy 
b.) iparművészeti alkotásra, képzőművészeti alkotásra. 
 

Védetté nyilvánítás és megszüntetés 
 
5.§ (1) A védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését bármely jogi vagy természetes 

személy írásban kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. 
(2)  A helyi védelem az építmény, ingatlan országos védelem alá helyezésének a Magyar 

Közlönyben való kihirdetésével egyidejűleg megszűnik. 
(3)3 
(4)4 
(5)5 
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6.§6 
 

A védett érték használata, fenntartása 
 
7.§7 (1) A tulajdonos köteles a helyileg védett építmény (épület és annak részei) 

karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni és a védett érték állapotát 
a hatályos építési törvényben foglaltak szerint meghatározott módon és időszakonként 
felülvizsgálni. 

(2) A használat a védett értékeket nem veszélyeztetheti. 
(3) A védett építmény vagy épület fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik. 
(4) A védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a tulajdonos írásbeli 

kérelmére vissza nem térítendő támogatás adható, melynek mértéke a beruházás 5%-a, 
de maximum 100 ezer forint.  

(5) A kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő épületek esetében az Önkormányzat – 
mindenkori költségvetésének függvényében – gondoskodik a védett értékek 
megóvásáról és állagának megőrzéséről, s keresi a lehetőségeket a pályázati források 
előteremtéséhez. 

(6) A fenti (4) bekezdésben meghatározott cél megvalósítására támogatási kérelmet a 
munkálatok megkezdését megelőzően legalább 30 nappal korábban kell benyújtani a 
polgármesternek címezve postai úton vagy személyesen Ivánc-Felsőmarác-
Hegyhátszentmárton községek Körjegyzőségén ügyfélszolgálati időben átadva. 
Kérelmet kizárólag az ingatlanban tulajdonjoggal rendelkező személy nyújthat be,  
melyhez csatolnia szükséges 

a.) valamennyi társtulajdonos – két tanú által aláírt, személyi igazolványszámmal és 
lakcímmel hitelesített - írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, továbbá 

b.) az elvégzendő munkálatok részletetézését valamint indokolását tartalmazó, szakember 
által ellenjegyzett tételes költségvetést,és 

c.) az értékmegóvással, állagmegőrzéssel érintett ingatlanrészre vonatkozó fényképeket, s 
d.) amennyiben az elvégezni kívánt munkálatok építési engedély kötelesek, úgy a jogerős 

építési engedélyezési tervet is csatolni kell a kérelemhez. 
(7) A benyújtott kérelemről a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 
(8) Amennyiben a (6) bekezdésben foglalt dokumentumokat kérelmező kérelméhez nem 

csatolja, úgy kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 
(9) A kérelem elutasítható vagy részben támogatható, ha a Képviselő-testület a kérelemben 

foglalt munkálatokat vagy azok egy részét nem tartja indokoltnak vagy a benyújtott 
költségvetést irreálisan magasnak találja. A Képviselő-testület döntése ellen 
jogorvoslatnak helye nincs. 

(10) A megállapított támogatás kifizetésére kizárólag a kérelmező nevére szóló, a mindenkor 
hatályos számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla alapján kerülhet sor, a 
polgármester által kiadott teljesítés igazolás alapján. A teljesítés igazolás tartalmazza, 
hogy a kérelemben megjelölt munkálatok elvégzésére kerültek, melyet fényképpel kell 
igazolni a fent említett számla benyújtásával egyidejűleg. 

(11) A számla kifizetésére a polgármesteri  teljesítésigazolás kiállítását követő 15 napon 
belül kerül sor. 
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Építésügyi hatóság engedélyével végezhető munkák és tevékenységek 
 
8.§ (1) Helyi egyedi védettség alá tartozó építménye(ek) (épületek) esetében – a külön 

jogszabályban építési engedélyhez kötött tevékenységeken kívül – építésügyi hatósági 
engedély szükséges az alábbi esetekben: 

 
a.) fő- és kiegészítő épület építése, bontása, bővítése, átalakítása, elmozdítása, 
b.) fő- és kiegészítő épület külső (közterületről látható) – egyedi védelem alatt álló épület 

esetében minden – homlokzatának, tetőzetének felújítása, átalakítása, színezése. 
 
(2) Az építésügyi hatóság az építési engedély kiadását megtagadhatja vagy feltételekhez 

kötheti, ha a tervezett építési munka az épület, építmény tömegének, homlokzatának, 
tetőzetének, valamint egyéb épülettartozékainak megváltoztatásával, eltávolításával 
vagy elbontásával jár és a védett érték megőrzését veszélyeztetné vagy 
értékcsökkenését eredményezné. 

(3) Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során: 
a.) meghatározhatja az épület tetőfedésének anyagát, 
b.) előírhatja a homlokzat kialakításának módját és színezését. 
 
 

Hirdető berendezésekre vonatkozó rendelkezések 
 
9.§8 
 
10.§9 (1) Helyi területi védelem alatt áll Iváncon a 
a.)  Petőfi utca északi oldalán levő épületek tömege, aránya, az utcakép ritmusa a    XX. sz. 

első fele és a hagyományos paraszti életmódhoz köthető építészeti kultúra nyomait 
hordozzák, a 13-as számtól a 47-es házszámig. 

b.) helyi utcaképi védelemre vonatkozó előírásokat Ivánc község Helyi Építési 
Szabályzatáról és a község szabályozási tervéről szóló 6/2007. (IX.26.) önkormányzati 
rendeltében (a továbbiakban: Rendezési Terv) Lf/m1 építési övezet tartalmazza. 

 
(2) Helyi egyedi védelem 
a.) olyan egyedi épületek, amelyek hordozzák a község múltjának sajátosságait, s a község 

számára megőrzendő értékeket képviselnek a következők: 
 
A Sigrayak által emelt épületek: 
 
aa.) Kossuth Lajos u. 119. (hrsz: 215/1) volt gazdatiszti ház, ma magánlakás, 
ab.) 215/5 hrsz. belső major, istállóépület 
ac.) Kossuth Lajos u. 34.-40. (257, 259, 260, 261 hrsz.) Bubbla ház – magánlakások 
ad.)  Kossuth Lajos u. 105. (144 hrsz.) Rk. Plébánia 
ae.)  Kossuth Lajos u. 119. (196 hrsz.) volt jegyzőség, ma Körjegyzőség 
af.)  Kossuth Lajos u. 80., Iskola 
ag.)  cselédházak 
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ah.) Szentklárapuszta (0202/2 hrsz.) Sigray kúria és gazdasági épületek, ma vadászszálló 
ai.) Hosszúpuszta, szállás, lóistállók. 
 
Népi épületek: 

 
ba.) Dózsa u. 1. (303 hrsz.) lakóház és pajta 
bb.) Dózsa u. 44. (136/1 hrsz.) lakóépület és pajta 
bc.)  Kossuth u. 127. 
bd.) Kossuth u. 27. gazdasági szárny és pajta 
be.) Kossuth u. 56. 
bf.) Kossuth u. 64. 
bg.)  Kossuth u. 67. 
bh.) Kossuth u. 71. pajta 
bi.) Kossuth u. 81. 
bj.) Kossuth u. 87. 
bk.) 136/1 hrsz. pajta 
bl.) Petőfi S. u. 13. 
bm.) Petőfi S. u. 23. 
bn.) Táncsics M. u. 8. 

 
Önkormányzati tulajdonban álló épületek: 
 
a.) Helytörténeti Múzeum épülete (99 hrsz.) 
b.) Ravatalozó épülete (207 hrsz.-ú ingatlanon) 
 
(3) A helyi védelem alatt álló épületekre vonatkozóan a Rendeletben és a Rendezési 

Tervben előírt szabályokat kell alkalmazni. 
 
(4) Helyi egyedi védelem alatt állnak az alábbi világi és vallási emlékek: 
 
a.) 038/8-12 hrsz. külterületen található kőfeszület 
b.) 215/4 hrsz.-ú Millenniumi emlékligetnél a Kopjafa az ivánci nemzetőrök tiszteletére 

(1996) 
c.) 215/4 hrsz.-ú Millenniumi emlékligetnél a majorsági kapu (1902) 
d.) 215/4 hrsz.-ú Millenniumi emlékligetnél a Nepomuki Szt. János szobor (1818) 
e.) 215/4 hrsz.-ú Millenniumi emlékligetnél a Kutya szobor 
f.) 215/4 hrsz.-ú Millenniumi emlékligetnél az Angyal szobor 
g.) 306 hrsz.-ú Templomkertben az I. - II. világháborús emlékmű 
h.)  307 hrsz.-ú általános iskola előtti területnél a kőfeszület (1927) 
i.) 207 hrsz-on levő temetőkertnél a Sigray síremlékek (XII-XX. sz.) 
j.) 207 hrsz-on levő temetőkertnél a temetőkereszt 
k.) 1/10 hrsz.-ú ingatlanon a Kastélykert főbejárata, kastélykapu 
l.) Amália liget, egykori angolkert bejárata „Őrség kapuja”. 
 
(5) A vallási emlékek eredeti állapotban való megőrzéséről, környezetük karbantartásáról 

gondoskodni kell. 
 
(6) Helyi egyedi védelem alá kell helyezni a felépítménnyel, kútházzal rendelkező ásott 

kutakat kataszterezésük elvégzése után. 
 

 



 
 
 
11.§ 10 Ez a  rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Ivánc, 2008. november 27. 
 
  
      Gyarmati Tiborné sk.     Hollósiné Botka Ildikó sk. 
     polgármester                                     körjegyző 
 
Záradék: 
E rendelet kihirdetésre került 2008. november 28. napján az Önkormányzat hirdetőtábláján 
történő kifüggesztéssel. 
 
  
     Hollósiné Botka Ildikó sk. 
              körjegyző  
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