Főépítészi feljegyzés
a Vámosszabadi, Kossuth Lajos utca 36. szám (300/3 hrsz.) alatti helyi védett épület
védettségének megszüntetését kérő beadványhoz

A kérelmezők a helyi védelem megszüntetését kérik azzal az indokkal, hogy nem lehet
felújítani az épületet és a telket szeretnék eladni. A településképi rendelet helyi védelemre
vonatkozó része úgy rendelkezik, hogy: “ 4. § … (2) A helyi védettség alá helyezésről, annak
megszűnéséről a Képviselő-testület jelen rendelet módosításával dönt. A védetté
nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez az önkormányzati főépítész szakmai véleménye
szükséges, ami az értékvizsgálaton alapul, melyet a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal az
eljárás megindítását követő 60 napon belül kell elkészíttetni.

(3) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha
a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,
b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit
helyreállíthatatlanul elveszítette,
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel
meg,
d) a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap. “
A (3) pontban felsorolt kritériumok közül, jelenleg egyik sem áll fenn, ezért a védettség
megszüntetését nem javaslom.
A helyi védelem alatt álló épületekről is rendelkezik a településképi rendelet: “5. § (1) A
védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, (bővíthetők), funkciójuk megváltozhat,
ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők és a védett érték létét, állagát
nem veszélyeztetheti vagy azt értékvédelmi szempontból károsan nem befolyásolhatja. A
helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény nem bontható el.
(2) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell
megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a nyílások
osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését.

(3) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem
akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek
megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben
tartásával kell megoldani.
(4) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati
kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett
bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.
(5) A védett épületen/építményen semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény,
égéstermékkivezető szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése a környezetébe
nem illeszkedő, esetleg zavaró módon nem helyezhető el.
(6) A helyi védett épületen tetőtérbeépítés vagy emeletráépítés csak akkor alkalmazható, ha
ezt az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati értékek megőrizhetőek.
A védett épület elhelyezkedése a
település
egyedi
beépítési
struktúrját mutatja. Az utca 34-46ig a tömbbelső-feltárás korai
példája.
Amennyiben
az
értékvizsgálat a védett ház helyi
érték
jellegének
elvesztését
igazolná, akkor a helyi területi
védelem
kiterjesztsésével
a
telekstruktúra és a beépítés
jellegének,
tömegformájának
megtartása indokolt.
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