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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

Tárgy: A Nepomuki Szent János római katolikus plébánia Csanytelek, Kossuth L. u. 10. sz. alatti (215/2 hrsz.-ú)
            épületének helyi védelem alá helyezése kezdeményezése.

Tisztelt Képvisel -testület!

A Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom melletti Plébánia képviseletében  Bánfi  Sándor  plébános  úr
megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz. A megkeresésben Bánfi plébános úr tájékoztatást adott arról, hogy a
Római Katolikus Templom közelmúltban elvégzett küls  felújítása után jelenleg – pályázati támogatással – a templom
bels felújítási munkálatai folyamatban vannak. A templom felújítása mellett mindenképpen szükséges lenne a Plébánia
épületének felújítására is. Az erre irányuló pályázat benyújtását a Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöksége
támogatja, természetesen a pályázathoz biztosítandó saját forrás garantálása mellett.
Sajnos azonban az épület védettsége hiányában az eddigi id szakban eredménytelenül pályázott a fenntartó.
A Nepumuki Szent János Plébánia megkereséssel fordult a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodájához a helyi plébánia m emléki védelmének biztosítása ügyében. A Kulturális Örökségvédelmi Iroda
vizsgálja a Plébánia védett m emlékké történ  besorolás lehet ségeit, a m emléki védelemre érdemesség
körülményeit, szempontjait különösen az épület településünk történetében betöltött szerepére tekintettel. Az
országos védelem esetleges megszületéséig – mely várhatóan egy hosszabb ügyintézési és döntési id szakot
igényl  folyamat – a fenti hatóság javasolja az épület helyi védelem alá helyezését. Az ilyen irányú
kezdeményezések foganatosítására az önkormányzat Település-rendezési tervének módosítása, aktualizálása
keretében nyílik lehet ség, természetesen a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) el írásaival összhangban.
Álláspontunk szerint minden olyan kezdeményezés létjogosultsága megkérd jelezhetetlen, mely településünk
fejl dését, illetve a helyi értékek meg rzését, fejlesztését szolgálja.
Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek, hogy kezdeményezzük a helyi plébánia épületének helyi védelem alá helyezését különös
tekintettel az épület település történetében betöltött és közismert szerepére akként, hogy a 2012. évben
elkerülhetetlenné vált a Település-rendezési terv és a HÉSZ (településfejlesztési koncepció és stratégiai programban
megjelölt célkit zésekkel összhangban)  módosítása során vegye figyelembe a képvisel -testület ezen tárgykörben
hozott határozatát és építse be azt a  helyi önkormányzati rendeletébe.
A fentiek mellett javasoljuk, hogy a Képvisel -testület támogassa a plébánia épület felújítására irányuló és 2011.
novemberében kiírandó pályázat benyújtását az épített természeti környezet védelme érdekében.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. október 05.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz
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…../2011. (X….) Ökt határozat

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A Nepomuki Szent János Plébánia  Csanytelek, Kossuth L. u. 10. sz. alatti épület helyi védelem
alá helyezésének kezdeményezése

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete kezdeményezi és egyben jóváhagyja a
Csanytelek, Kossuth L. u. 10. sz. alatti (215/2 hrsz.) Nepomuki Szent János Plébánia épületének
védelem alá helyezését különös tekintettel az épület település-történetében betöltött szerepére.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyz t,
hogy az 1.) pontban rögzített épület helyi védelem alá helyezésével kapcsolatosan a Település-
rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat tárgykörre vonatkozó és a 2012. évben esedékes
módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

3.) A Képvisel -testület támogatja, hogy az 1.) pontban rögzített épület felújítására irányuló pályázat
benyújtásra kerüljön a várhatóan 2011. novemberében kiírandó pályázati felhívás alapján.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
         Kató Pálné jegyz

Végrehajtás határideje: a 2012. évben módosítandó Település-rendezési terv és HÉSZ beterjesztésének
          id pontja

Beszámolás határideje: a tervek módosításakor

Határozatról értesítést kap:
- Bánfi Sándor  Nepomuki Szent János Plébánia (Csanytelek, Kossuth u. 10.)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó,- és Pénzügyi Iroda Vezet
- Irattár


