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TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

3/2006. (I. 26.) számú 
önkormányzati rendelete 

a helyi védett értékek támogatásáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2) bekezdésben a helyi építészeti 
örökséggel kapcsolatban megfogalmazott önkormányzati feladatok végrehajtására, az alábbi 
rendeltet alkotja: 
 

1.§ 
Az önkormányzat a helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyil-
vánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése és védelmének biztosítása érdekében  

a) külön önkormányzati rendeletben1 helyi védelem alá helyezte az arra érdemes értéke-
ket, és meghatározta a használatukkal, fenntartásukkal és átalakításukkal kapcsolatos 
szabályokat, 

b) e rendelet szerinti anyagi támogatást nyújt a helyi védelem alatt álló értékek megóvá-
sa, állaguk megőrzése céljából.  

 
2.§ 

(1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében évente előirányzatot biztosít a helyi vé-
dett értékek 1.§ b) pontja szerinti támogatására („Helyi védett értékek támogatása” előirány-
zat). 
(2) A költségvetés elfogadását követő harminc napon belül a polgármester – a műszaki osz-
tály közreműködésével – nyilvános pályázatot ír ki az (1) bekezdés szerinti előirányzat fel-
használására. 
(3) A felhasználásra a helyi védelem alá helyezett ingatlanok tulajdonosa, kezelője, használója 
(a továbbiakban együtt: tulajdonos) pályázhat annak megóvása, állagának megőrzése vagy 
felújítása céljából. 
(4) A pályázati kiírásban meg kell határozni, hogy milyen dokumentumokkal lehet pályázni. 
 

3.§ 
(1) A pályázatokról – a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság2 véleményének 
kikérésével – a polgármester a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül dönt. 
(2) A támogatást nyert tulajdonossal a polgármester harminc napon belül szerződést köt, 
amelyben rögzíteni kell  

a) a támogatás feltételeit,  
b) a támogatás folyósításának idejét, módját, 
c) az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét,  
d) az 5.§ szerinti feltételek vállalását, továbbá 
e) esetleges más fontos feltételeket. 

 
4.§ 

(1) A támogatás csak a nyertes pályázatban meghatározott helyi védettségű ingatlan megóvá-
sát, állagának megőrzését vagy felújítását célzó munkákra használható fel oly módon, hogy a 
támogatás nem haladhatja meg az elvégzett munka igazolt költségének, értékének az 50%-át. 
(2) A támogatás csak utófinanszírozással, az elvégzett munka igazolását követően folyósítha-
tó.  

 
1 A város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 7.) sz. ör. 
2 Módosította a 9/2009.(IV.1.) sz. ör. 
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(3) Az elvégzett munkát tételes számlával kell igazolni, házilagos kivitelezés esetében pedig 
olyan teljesítésigazolást, tételes beárazott költségvetést kell készíteni, amelyből megállapítha-
tó az elvégzett munka mennyisége, költsége, a felhasznált anyag stb. Az elvégzett munkát a 
műszaki osztály – szükség esetén szakértő bevonásával – ellenőrzi és igazolja. 
(4) A polgármester a (3) bekezdés szerint leigazolt teljesítés esetén intézkedik a támogatás fo-
lyósítása (kifizetése) iránt.  
(5) Megtagadja a polgármester a támogatás folyósítását, ha az ellenőrzés azt állapítja meg, 
hogy a védett értéken nem vagy nem a szerződés szerint végeztek munkát, annak mennyisége, 
költsége kétséges vagy a csatolt dokumentumokból nem állapítható meg. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a polgármester – határidő tűzésével – hiánypótlásra szó-
lítja fel az érintett tulajdonost, ennek eredménytelensége esetén pedig törli pályázatot a támo-
gatottak közül. 
(7) A (6) bekezdés szerint megmaradó pénzösszeget más – pénz hiányában –  nem nyertes pá-
lyázat támogatására fel lehet használni 
 

5.§ 
Az önkormányzat általi támogatással megóvott vagy felújított érték helyi védettségének a tá-
mogatott által kezdeményezett, a támogatás felhasználását követő öt éven belüli megszünteté-
se esetén a támogatásnak a jegybanki alapkamattal növelt összegét a tulajdonosnak vissza kell 
fizetnie, mely kötelezettség vállalását a támogatásra kötött szerződés is tartalmazza. 
 

6.§ 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, míg a helyi védett értékek támogatása elő-
irányzat első ízben a 2006-os költségvetésben kerül megállapításra. 
 
 
 
               Hajdics József                                                                   Dr. Schutzbach Ferenc 
                polgármester                                                                             c. főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


