TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA
Szalkszentmárton településképi rendeletének módosítását testület nevében Káposztás Tibor
Szalkszentmárton polgármestere kezdeményezte. A község hatályos településképi rendelete
az épületet nem tartalmazza.

ÉRTÉKVIZSGÁLAT
Szalkszentmárton Jókai utca 1. hrsz: 96 telken álló épület helyi védelem alá helyezéséhez

Szalkszentmárton településképének védelméről szóló 22/2017.(XII.7.)
önkormányzati rendeletének 4.§ (1) bekezdése értelmében a
„A helyi védelem feladatai:
a)
a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti,
néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari-agrár szempontból helyi
védelemre érdemes
aa) településszerkezetek,
ab) épületegyüttesek,
ac) épületek és épületrészek, építmények,
ad) utcaképek és látványok,
ae) műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek felkutatása”
5.§ (2) bekezdése alapján
„A helyi egyedi érték védetté nyilvánítása vagy helyi egyedi érték védettség megszüntetésének
kezdeményezéséhez a javaslattevőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia
a)
helyi egyedi védett érték esetén:
aa) helyszínrajz,
ab) utca és házszám vagy helyrajzi szám megjelölése,
ac) a helyi építészeti örökség részét képező egyedi értéket bemutató, részletes, jól
értelmezhető fotódokumentáció,
ad) a helyi építészeti örökség részét képező egyedi érték rendeltetésének, használati
módjának leírása,
ae) növényegyed, növénycsoport vagy fasor esetén karakter- és állapotleírása,
af) a helyi egyedi védelemre vonatkozó javaslat rövid indokolása,
ag) a helyi egyedi védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat részletes indokolása

HELYSZÍNRAJZ

96 hrsz a mai és az 1880. évi Kataszteri térképen

ISMERTETÉS
Településkép, környezeti illeszkedés
Szalkszentmárton Szász Mária mb.főépítész és munkatársai által 2017-ben készült és
jóváhagyott településképi arculati kézikönyve egyértelműen alátámasztja, hogy a 98 hrsz-ú
telken álló épület a történeti településközpont szerves része, bár műszaki állaga, homlokzati
felületkezelése és színezése korrigálásra szorul.
„A településen meglepően sok és funkciójában megmaradt tornácos épület van. Ezek
változatos oszlopkialakításukkal a falukép szempontjából meghatározó építészeti elemek”

(98 hrsz-ú telek épülete a felső fotósor jobb szélső képén)

Építészeti érték
A történeti térkép és a melléképület mestergerendáján fellelhető 1801. évszám alapján
feltételezhető, hogy a 96 hrsz-ú telken már a XIX. században is állt épület. A mai telek két
kisebb összevonásából jött létre.
Mai megjelenése XX. század első harmadából való módosabb parasztház példája.
Hagyományos háromosztatú (szoba, konyha, kamra) főépület tornáccal.
Az épület tájházzá alakításra alkalmas.
FOTÓK
Utcaképi helyzet

Tornác

Tornác oszlop és ablak részlete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (...) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton településképének védelméről
szóló 22/2017. (XII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami
Főépítész, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet szerinti
partnerek, valamint Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti- és Működési
Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 33. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§
Szalkszentmárton településképének védelméről szóló 22/2017. (XII.7.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerintiekkel egészül ki:
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káposztás Tibor
polgármester

Halászné dr. Borbély Anett jegyző
tartós távollétében: Mezőné Kalán Éva
vezető főtanácsos

1. melléklet a …/2021. önkormányzati rendelethez
(Helyi védettségű épületek, épületegyüttesek, szobrok, emlékművek felsorolása)
5. Lakóház Jókai utca 1. hrsz: 96/1

