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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester 
9/2020.(V.18.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város településképének védelméről szóló 5/2018.(III.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 
40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) 
bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A §-a és 57. § (2) – (3) bekezdése, a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) bekezdésében, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A §-
ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 
Kormányhivatal; 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 
- Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály; 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; valamint 
- Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő – testületének a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 14/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelet szabályai szerint 
bevont partnerek (teljes helyi lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 
szervezetek, vallási közösségek) 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

 
Fegyvernek Város településképének védelméről szóló 5/2018.(III.26.) önkormányzati 
rendeletének 5. sz. melléklete - művi értékvédelem - értékleltár – kiegészül a következő 
sorszámú védendő objektummal: 

 
„Sorszám: 14. 
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A védendő objektum megnevezése: Népi lakóház és gyűjtemény 
 

Vizsgálat ideje: 2020. március hó 
Címe: Táncsics Mihály út 185 

Helyrajzi szám: 380/1 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 

   É-6 Építmény védelme 
 
A védendő objektum leírása: 1845-46-ban Szapáry József gróf és felesége báró Orczy Anna német ajkú 
lakosokat telepített le Bácsból és Torontál Vármegyéből, s létrehozza az Annaházának nevezett 
településrészt. A Svábokkal betelepített rész mérnöki tervek alapján készült szabályos utakból és a 
párhuzamos, valamint arra merőleges utcák által meghatározott tömbön belül azonos méretű telkekből állt. 
Már ekkor rögzített volt a beépítési mód és a beépítés mértéke is. Ezen településrész tipikus sváb portáinak 
egyike volt a Táncsics Mihály út 185. sz, alatti ingatlan, melynek épülete követte a sváb hagyományokat. 
az utcára kétablakos, tornácos ház helyiségei a hagyományos népi lakóházak elrendezését követve 
középről nyíló konyha és attól jobbra – balra szobából állt, valamint kívülről megközelíthető kamra és 
pince is tartozott az épülethez. 
Az épületen szerkezeti átalakítás nem történt, viszonylag hűen tükrözi az 1800-as évek utolsó harmadának 
építészetét. 
A vert vályogfalakból épület lakóház eredetileg nádfedeles volt, melyet az 1930-as évek körül palára 
cseréltek. 
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A nyílászárók eredetiek, a búboskemence még megmaradt, valamint a földes lakószobák csak 
visszabontható PVC borítást kaptak. 
A lakóház berendezési tárgyai több évtizedes helyi kutatómunka eredményeként fegyverneki 
háztartásokból származnak, azonban a legtöbb berendezési tárgy az épület tartozéka volt. 
 
Megjegyzés: Fegyvernek egyetlen megmaradt sváb népi lakóháza” 
 
 

2.§ 
 
E rendelet 2020. május 19. napján lép hatályba. 

 
 
        Tatár László 
        polgármester 

         
Kihírd.: 2020.V.18. 
 
         
 
  

 
 


