Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011. (V.26)) önkormányzati
rendelete az épített örökség helyi védelmérıl szóló 11/2010(IV.21) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 57.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény
57.§.(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel az építészeti
örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999(VIII.13) FVM rendelet
elıírásaira, az épített örökség helyi védelmérıl a következıket rendeli el:

1.§.
Az épített örökség helyi védelmérıl szóló 11/2010(IV.21) önkormányzati rendelet
(továbbiakban:R.) 12.§. (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenı, a
védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelı munkálatok
finanszírozásához az önkormányzat vissza nem térítendı támogatást adhat.
A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselı-testülete évente a költségvetésben
határozza meg.

2.§.
A R. a következı 12/A.§-sal egészül ki:
12/A.§.(1) A támogatás elbírálásáról a Képviselı-testület dönt. A döntésnek tartalmaznia kell
a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás mértékét, a védett érték és az azon
végzett munkák megjelölését és a munkák igazolt költségét.
(2) Az önkormányzati támogatásra irányuló kérelmet a jegyzıhöz kell benyújtani.
(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a szükségessé vált munka mőszaki leírását
b) megvalósítást szolgáló költségvetést
c) 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot
d), a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat
(4)A támogatás összege a támogatás odaítélését követı 6 hónapon belül használható fel.
A munka terv szerinti elvégzését a jegyzı ellenırzi.
(5) A támogatás kifizetésének, elszámolásának módjáról, és a vállalt teljesítés garanciális
feltételeirıl a támogató és a támogatott megállapodást köt.
(6) Amennyiben a támogatásban részesített a megállapodásban vállalt kötelezettségét neki
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felróható okból nem teljesíti, köteles az igénybe vett támogatás egészét visszafizetni.
(7) Egy épületre 5 éven belül csak egyszer adható támogatás.
3. §.
Ez a rendelet 2011. június 1-n lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.
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