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ELŐTERJESZTÉS
Vászoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. december 16 –i ülésére

Tárgy: Vászoly 050/8 hrsz. alatt lévő ún. Esküdt-malom épületének helyi védettség alá helyezése
Tisztelt Képviselő – testület!
Szakmáry Attila mint az ingatlan tulajdonosa, kérelmet nyújtott be a Vászoly 050/8 hrsz.-ú (ún.: Esküdt –
malom) épületének védettségére vonatkozóan.
Kérelmét előzetesen egyeztette a település főépítészével.
Benyújtott kérelmének tartalma megfelel Vászoly község 6/2019.(IX.2) sz. településkép védelméről szóló
rendelet ( továbbiakban „R”) 8.§ és 9.§-nak.
A benyújtott kérelem szakmai anyagát az előterjesztés mellékletében találják.
A rendelet alapján a védettségi eljárás megindításáról a Képviselő-testület dönt.
Amennyiben az eljárást megindítja, a javaslatot helyben szokásos módon 30 napra közzé kell tenni. A
közzététel ideje alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését a településen biztosítani kell. / R. 10.§ (2)/
Mivel a R. a Malomvölgyet kiemelt településképi területként tartja nyilván, célszerű valamennyi, még
meglévő malom épületet a jövőben helyi védetté tenni.
Ennek első elemeként kell tekintenünk az Esküdt-malom védettségi kérelmét.
A benyújtott értékvizsgálat részletes, az épület legapróbb részleteire is kiterjed, igazán értékes anyag. A
védettséggé nyilvánítás tényét teljes mértékben alátámasztja.
A védettségi eljárás megindítását javaslom a képviselő –testület számára.
Vászoly, 2021. december 10
Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozati javaslat
...../2021.(XII.16.) határozat
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vászoly 050/8 hrsz.ú ingatlanon álló épület
védettségi eljárásáról készült előterjesztést, és annak mellékletét megismerte, ezalapján az alábbi döntést
hozza:
1.) Szakmáry Attila kérelmét, mely a Vászoly, 05/8 hrsz.-ú ingatlanon meglévő, ún. Esküdt – malom
épületének helyi védetté nyilvánítására vonatkozik elfogadja, és a helyi védettségi eljárást a 6/2019.
(IX.2) Kt. rendelet 8.§ és 10.§ szerint lefolytatja.
2.) Megállapítja, hogy a kérelemhez kérelmező a 6/2019.(IX.2) Kt. rendelet 9.§ által előírt
értékvizsgálatot mellékelte, melyet Balázsik Tamás műveszettörténész – régész készített.
3.) A benyújtott értékvizsgálat alapján Vászoly, 05/8 hrsz.-ú ingatlanon álló épületet helyi védelemre
javasolja.
4.) A javaslatot, és az értékvizsgálatot a 6/2019.(IX.2) Kt. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a helyben
szokásos módon 30 napra közzé teszi.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester

