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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Dél-Alföldi Operatív Program keretében DAOP-4.2.1-
11 kódszámon felhívást tett közzé „Nevelési intézmények fejlesztése” címmel. A kiírásra az Ó-
temető utcai „Bóbita” óvoda bővítésével tudunk pályázni, melynek tervei január 10-én kerültek 
bemutatásra. 

Az Ó-temető utcai óvoda épületének külső homlokzata és folyosója az építészeti értékek 
helyi védelméről szóló 3/2000. (II.18.) önkormányzati rendelet szerint helyi egyedi védelem alatt 
áll, a védetté nyilvánítást az építkezés miatt kell megszüntetni. 

A rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a helyi értékek védetté nyilvánításának megszüntetése 
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a helyileg védett 
értékké nyilvánítás megszüntetésének tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A 
bejegyzés végett az illetékes földhivatalt a Műszaki Osztály keresi meg.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 

 

Békés, 2012. január 18. 

 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
………………………….. 

      Jogi ellenjegyző 

 

…………………………. 
  Pénzügyi ellenjegyző 
 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (…. ….) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK HELYI VÉDELMÉR ŐL 
szóló 3/2000. (II. 18.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti a rendelet 2. mellékletének 1. épületek építmények, építmény részek 
táblázatának 23. sora. 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
B é k é s, 2012. január 26. 
 
 
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2012.  január ….. napján 
 
 
 
Tárnok Lászlóné sk. 
 jegyző 
 

 
 


