Balassagyarmat Város Önkormányzatának
26/2001. (VI. 22.) sz. rendelete
a helyi értékvédelemről
Balassagyarmat Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv 57. §-a, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai
szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján,
az építészeti örökség értékeinek helyi védelmére a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya, az értékvédelem célja és fajtái
1. §
A helyi értékvédelem hatálya Balassagyarmat Város közigazgatási területén lévő, e rendelet
mellékleteiben felsorolt – más jogszabály alapján országos védelem alatt nem álló – védetté
nyilvánított, és védelemre kijelölt, településtörténeti, helyi építészeti, táji, természeti, néprajzi,
képző- vagy iparművészeti, régészeti szempontok miatt védelemre méltó értékekre terjed ki.
2. §
A helyi értékvédelem célja, hogy utódainknak minél teljesebben megőrizze:
a) a város azon összefüggő részeit, melyek a jellegzetes településszerkezet történelmi
folyamatosságát képviselik, épület és növényállományuk zömében őrzi a hagyományos
városképet,
b) az olyan városrészleteket, (tér, útszakasz, park, kert, stb.) ahol jelentős számban
találhatóak a város, vagy városrész arculatát, hangulatát, egy építési korszakát
meghatározó épületek, műtárgyak, növényzet, de ezek önmagukban egyedi védelemre
nem érettek,
c) mindazon épületeket, épületrészeket, képző- és iparművészeti alkotásokat, növényeket,
melyek az országos értékké nyilvánítás szintjét ugyan nem érik el, de történelmi
önazonosságunk, épített örökségünk tanúi, vagy városunk nagyjainak állítanak méltó
emléket, és mint ilyenek, méltóak egyedi védelemre.
3. §
A helyi védelem fajtái:
I. területi védelem:
a) védett terület, városrész
b) védett utcakép
c) védett épületegyüttes
d) védett park, történelmi kert, zöldterület (továbbiakban: park)

II. egyedi védelem:
a) védett épület, építmény
b) védett épületrész
c) védett képző- vagy iparművészeti alkotás, emlékmű, síremlék, emléktábla
(továbbiakban: művészeti alkotás)
d) védett fa, egyéb növényzet (továbbiakban: növényzet)

A helyi védelem irányítása és szervezése
4. §
A helyi védelem irányítását, szervezését a városi főépítész végzi. A helyi védelmi munkához
kérni kell a helyi civil és szakmai szervezetek, egyesületek és az érintett tulajdonosok
közreműködő segítségét.
5. §1
A védelemmel érintett területre, épületre, vagy építményre bármilyen építési, bontási,
rendeltetésmegváltoztatási, telekalakítási engedély, növényzet kivágásához hozzájárulás –
pótlási kötelezettség mellett – csak e rendeletben foglalt szabályok szerint, szükség esetén a
városi főépítész szakvéleményében foglaltak figyelembevételével adható.

Védetté nyilvánítás, és a védettség megszüntetése
6. §
(1) Védetté nyilvánítás történhet védetté nyilvánítási eljárással, illetve rendezési terv
jóváhagyásával. Védettség megszüntetése csak védetté nyilvánítási eljárással történhet.
(2) Védetté nyilvánítási eljárásban a védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről a
Képviselő-testület a városi főépítész előterjesztése alapján rendelettel dönt, figyelembe
véve a 3. §-ban felsorolt védettségi fajtákat. A helyi értékvédelem hatálya alá eső tárgyak
jegyzékét a rendelet 1. (területi védelem) és 2. (egyedi védelem) melléklete tartalmazza.
7. §
(1) Védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére bárki javaslatot tehet a Polgármesteri
Hivatalban. A javaslatokat a városi főépítész véleményével a Képviselő-testület elé
terjeszti. A javaslatban szerepelnie kell a védelemre javasolt érték pontos
megnevezésének, rövid leírásának.
(2) A város területére készülő valamennyi új rendezési tervnek, és a meglévő
felülvizsgálatának tartalmaznia kell építészeti értékvizsgálati munkarészt, mely
megalapozhatja a védetté nyilvánításra és annak megszüntetésére vonatkozó döntést.
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8. §
(1) Védetté nyilvánításról, illetve védettség megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelete
alapján a városi főépítész írásban értesíti:
- a védelemmel, vagy a védelem megszüntetésével érintett ingatlan valamennyi
tulajdonosát,
- a javaslattevőt,
- a tervtárat.
(2) A helyi védelem ténye az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztethető, melyről az ingatlan
tulajdonosát előzetesen írásban értesíteni kell. A bejegyeztetésről a jegyző gondoskodik.
9. §
(1) A területi és egyedi védelemre kijelölt értékekről a jegyző nyilvántartást vezet, melyből
kitűnik a védett érték minden lényeges adata (címe, helyrajzi száma, az ingatlan
tulajdonosa, használója, annak címe, a védett érték rövid leírása, dokumentálása tervvel,
felmérési rajzzal, vagy fényképpel, építésének-keletkezésének ideje, felújításának
időpontja stb.).
(2) A nyilvántartást a hivatal tervtárában kell őrizni.

A helyi védelem tárgyaival kapcsolatos tevékenységek szabályai
10. §
Általános előírások:
(1) Az egyedileg védett értékeket rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Épületek
rendeltetés megváltoztatására irányuló kérelem esetén vizsgálni kell, hogy az új
rendeltetés megfelel-e, illetve méltó-e a védelemben részesített épülethez. A védett épület
által képviselt érték és a tervezett új rendeltetés összeférhetetlensége esetén, az engedélyt
meg kell tagadni.
(2)1
(3) Az építési engedély iránti kérelem dokumentációjához az egyéb jogszabály által
előírtakon túl, védett épület esetén homlokzati színtervet, és a munkaközi főépítészi
egyeztetés emlékeztetőjét is csatolni kell.
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11. §
Egyedileg és területileg védett épületekre, épületrészekre vonatkozó előírások:
(1) A védett épületeket, építményeket, épületrészeket hagyományos építészeti tömegükben,
részletképzésükkel kell megőrizni.
(2) A védett épületek tetőformáját meg kell tartani. Tetőtér beépítésük esetén a közterület
felől látható tetőfelületen csak síkban fekvő ablakok alkalmazhatók. Ettől eltérni csak
építészetileg alátámasztott, tervtanács által javasolt terv alapján szabad. A tető héjalása az
eredetihez hasonló színű és mintázatú, korszerű építőanyaggal felváltható.
(3) A védett épületek, épületrészek homlokzati nyílásrendjét, a nyílások osztását lehetőség
szerint meg kell tartani. Új nyílászárók, vagy portál utólagos beépítése, átépítése esetén,
az eredeti nyílásrendet visszaidéző, annak arányrendszerét követő elemek alkalmazhatók.
(4) A védett épületek, épületrészek homlokzati burkolatai az eredeti állapot hatását keltő,
korszerű anyagok használatával cserélhetők.
(5) A homlokzatok színezését minden esetben a városi főépítésszel előzetesen egyeztetett
színterv alapján szabad változtatni.
(6) Az (1) – (5) bekezdésekben leírtak esetén, ha ezek korábbi építési periódusok során
sérültek, felújításuk alkalmával a fellelhető dokumentumok alapján (régi tervek,
fényképek, analógiák, stb.) ezeket helyre kell állítani. A korábbi állapottól alapvetően
eltérni csak építészetileg alátámasztott, vitás esetben tervtanács által javasolt terv alapján
szabad.
(7) Védett épület közterület felőli homlokzat-felújítását általában teljes terjedelmében, a
lábazattól a tetőpárkányig el kell végezni. Többszintes, és több tulajdonos birtokában lévő
épület esetén kivételesen megengedhető, hogy az egy homlokzatfelületen belül
osztópárkánnyal elválasztott szintek szakaszolva, külön időben kerüljenek felújításra. Egy
homlokzatfelület egy szintjén belül a felújítás további szakaszolása nem engedhető meg.
Ha a teljes homlokzatfelület felújítása műszakilag nem szükségszerű, (pl. már korábban
egy része fel lett újítva) az új színezést akkor is a teljes felületen alkalmazni kell.
(8) A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy azok jellege, utcaképi hatása ne változzon. A
bővítést úgy kell elvégezni, hogy a védett épület formájával, anyaghasználatával,
részletképzésével összhangban legyen, vagy megfelelő elhatárolással, attól hangsúlyosan
eltérő módon épüljön, hogy a védett épület eredeti állapotának megítélhetőségét biztosítsa.
(9) A védett épületekben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetőek, az
eredeti, értéket hordozó belső terek, szerkezetek tiszteletben tartásával.
(10) Védett épület, építmény, épületrész csak a védettség törlése után bontható le. A bontási
engedély iránti kérelemhez csatolni kell a védett érték felmérési és fotó dokumentációját.
(11) Ha a védett építmény, épületrész a bontását követően nem kerül visszaépítésre, mérete
lehetővé teszi, és arra a tulajdonos nem tart igényt, közgyűjteménybe (a helytörténeti
gyűjteménybe) kell szállítani megőrzés céljából.

12. §1
Védett épületegyüttesre, utcaképre, művészeti alkotásokra, parkra
és növényzetre vonatkozó előírások
(1) Védett épületegyüttes, utcakép esetén a meglévő épületek átépítése, felújítása, bővítése, új
épület építése a területen jellemző, az értékvédelmet megalapozó hagyományos
kisvárosias karaktert hordozó szomszédos épületek paramétereinek figyelembevételével
lehetséges. A környezetbe illeszthetőséget, összhangot az építési engedélyezési
tervdokumentációban tervezett utcaképpel, fotómontázzsal, vagy más módon (makett,
CD, vagy videó prezentáció, stb.) igazolni kell.
(2) Foghíjbeépítés, vagy a meglévő épülettömeg jelentős bővítése, kiegészítése esetén
törekedni kell a környezetben fellelhető értéket képviselő stílus és karakterjegyek
felhasználására a tervezett beépítésben. Balassagyarmat hagyományos beépítési jellegétől,
illetve tájegységétől idegen (pl.: alpesi, mediterrán, stb.) karakterű épületek a védett
területen belül nem engedélyezhetők.
(3) Megengedhető kimondottan modern, korszerű anyagokat felhasználó, formavilágában
újszerű épületek, épületrészek építése, a területileg illetékes építészeti tervtanács támogató
szakvéleménye birtokában.
(4) A védett területen belül korábban már megépült, de a védettség céljával nem összhangban
lévő épületek átalakítása, bővítése esetén törekedni kell a védelem céljával való jobb
összhang megteremtésére.
(5) Vitás megítélés esetén, a főépítész javaslatára a döntés megalapozásához a jegyző beszerzi
a területileg illetékes építészeti tervtanács szakvéleményét.
(6) Védett művészeti alkotásokat az eredeti állapotnak megfelelő formában, helyükön kell
fenntartani. Ha ez a hely megszűnik, a közelben méltó új helyről, vagy közgyűjteményi
elhelyezésükről kell gondoskodni.
(7) Védett park, növényzet vágása, pótlása, megváltoztatása csak szakmailag megalapozott
terv, vagy szakvélemény alapján engedélyezhető.
(8) Védett sírjelet (síremléket) megszüntetni, eladni, anyagát átfaragni, vagy más módon
újrafelhasználni tilos. Ha a temettető, vagy más jogutód a fenntartásról nem tud
gondoskodni, a sírjel fenntartásáról, vagy a síremlék közgyűjteményi megőrzéséről,
kegyeleti parkba történő áthelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.

A védett értékek fenntartása, és annak támogatása,
az Értékvédelmi Alap
13. §
(1) A védett értéket a tulajdonos köteles jó állapotban tartani. Az építési hatóság a 15. § (3)
bekezdés szerinti éves helyszíni felülvizsgálat értékelése alapján, a főépítész javaslatára a
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(2) Különösen súlyos közérdeksérelem esetén, a főépítész javaslata alapján, az építési hatóság
a védett érték legszükségesebb értékmentő állagmegóvását az ismételt felszólítást mellőző
tulajdonos terhére és veszélyére elvégeztetheti.
14. §
(1) A Képviselő-testület az értékvédelmi munka forrásának biztosítására Értékvédelmi Alapot
hoz létre, melynek nagyságáról az éves költségvetési rendeletekben, első ízben 2002-ben
dönt.
(2) Az Értékvédelmi Alapból az e célra biztosított keret erejéig az önkormányzat
értékvédelmi munkája, illetve a védett értékek fenntartásának, felújításának támogatása
finanszírozható. Az Alap forrása elsősorban a korábbi támogatások visszafizetéséből,
valamint az e rendeletben rögzített szabályok megsértése következtében kiszabott
bírságokból képződik.
(3) A képviselő-testület a védett értékek megfelelő színvonalú fenntartásához, és felújításához
az értékvédelmi szabályokat követő tulajdonosokat, pályázatuk alapján visszatérítendő,
vagy vissza nem térítendő támogatásban részesítheti. A támogatás odaítéléséről a városi
főépítész, valamint a szükség esetén felkért független szakértők javaslatai
figyelembevételével, a 1Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.
(4) A támogatás csak a fenntartás, állagmegóvás és felújítás tulajdonosi kötelezettségét,
illetve a védett érték rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó
költségre (értékkülönbözet) adható. A támogatás iránti pályázathoz olyan költségvetést
kell becsatolni, amelyből ez az értékkülönbözet megállapítható.
(5) A pályázat kiírásáról, és döntésre előkészítéséről a főépítész gondoskodik. A pályázatokat
minden évben a költségvetés elfogadását követően, 30 napon belül kell kiírni. A
pályázatok benyújtása, és bírálata folyamatos.
(6) A támogatási döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesített érték, és a pályázó
megnevezését, a támogatás mértékét, a védett értéken végzendő munka megnevezését és
értékét, visszatérítendő támogatás esetén a visszatérítés módját.
(7) A támogatás feltételeit a pályázóval kötött szerződésben kell rögzíteni. A szerződésben
foglalt, támogatott munka végrehajtásának ellenőrzése a főépítész feladata.
(8) Az Értékvédelmi Alapot az önkormányzat tervek készítésére, értékfeltáró kutatásra, illetve
védett érték vásárlására is felhasználhatja.
15. §
(1) Az egyedi helyi védelemben részesített érték (épület esetében annak építészeti elemeihez
igazodóan) jól látható részén, vagy közelében elhelyezett táblával, alkalmas módon
megjelölhető. A tábla méretét és tartalmát a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
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(2) A táblák elkészítéséről, elhelyezéséről a tulajdonos előzetes egyetértésével a
Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya gondoskodik.
(3) A védelem alá vont területeket, épületeket és építményeket évente egy alkalommal
ellenőrizni kell, és szükség esetén a hiányosságok megszüntetésére, vagy a védettség
felülvizsgálatára intézkedést kell tenni. Az ellenőrzést az építési hatóság a városi
főépítésszel együtt végzi.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások1
Záró rendelkezés
17. §
(1) E rendelet a kihirdetését követően, a 12. § (4) bekezdése, valamint a 17. § (3) bekezdése
kivételével 2001. október 1. napján lép hatályba. A 12. § (4) bekezdése, valamint a 17. §
(3) bekezdése a rendelet kihirdetését követően azonnal hatályba lép. Előírásait a
hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Balassagyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát megállapító, többször
módosított 36/1996 (XI. 6.) sz. rendelet 5. sz. mellékletében a Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság hatásköri jegyzéke kiegészül egy új ponttal:
„h) Dönt a helyi értékvédelmi támogatás odaítéléséről.”
(3) A temetőkben lévő síremlékek korábbi felmérése alapján, a védettségre vonatkozó eljárást
a rendelet hatálybalépését követően meg kell kezdeni. A védettség elrendeléséig a
temetőkben e rendelet kihirdetésekor meglévő sírjeleket megsemmisíteni, eladni,
újrahasznosítani tilos.
18. §2
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Juhász Péter
polgármester

Tatár-Kis Sándorné dr.
jegyző

Kihirdetve: 2001. június 22.-én
Tatár-Kis Sándorné dr.
jegyző
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1. sz. melléklet a 26./2001. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelethez
Területileg védett helyi értékek jegyzéke
a védelem fajtája
I.

területi védelem
a) védett terület,
városrész.

b) védett utcakép

a védett érték
helye
Rákóczi f. útja -Madách utca Ipolypart út -Ipolyjáró út –
Mikszáth K. út által határolt
terület
Bajcsy-Zs. út –Benczúr Gy.
utca –Szondi utca –Ady E. utca
által határolt terület
Ady E. utca –Széchenyi utca –
Rákóczi f. útja –Bajcsy-Zs. út
által határolt terület
Rákóczi f. útja –Hunyadi út Patvarci út –Kossuth L. út –
Deák F. utca –Bajcsy-Zs. út
által határolt terület

a védelmet
elrendelő döntés
száma

a védett érték rövid
megnevezése
óváros, történelmi belváros

13/2000
HÉSZ

tisztviselőtelep

13/2000
HÉSZ

A Palóc (volt Erzsébet)
körülvevő polgári negyed

ligetet 13/2000
HÉSZ

Az intenzív, kisvárosias beépítésű 13/2000
városközpont, üzleti negyed.
HÉSZ

Rákóczi fejedelem útja 3.-63.- A Rákóczi fejedelem útjának belső, a
ig és 2.- 48. számig
századfordulós kisvárosi képet őrző
szakasza
Bajcsy-Zs. út 1.-7.-ig, 15.-31.- A volt Scitowsky utca századfordulós
ig, és 6.-38.-ig
kisvárosi képet őrző szakasza
Ady E. út 15.-35.-ig, 4.-16.-ig. Az utca századfordulós kisvárosi
képet őrző szakasza

c) védett épületegyüttes

Rákóczi fej. útja 125-127.
hrsz: 1036/36

a
Kórház
századfordulós
épületegyüttese

d) védett park,
történelmi kert,
zöldterület

Hősök tere
hrsz: 97

Díszkert

Palóc liget
hrsz: 2
Gregori park
Rákóczi f. útja 1. hrsz: 27
1
„Springa dombi” városerdő
helyi természetvédelmi terület
3134/40 hrsz

Arborétum hatású városi közpark

1

Nyírjesi parkerdő és a tavak
környezetében lévő jólétigazdasági célú erdők, helyi
természetvédelmi terület, hrsz:
5104-5114,
085/1-3,
089,
090/1-5, 091, 092/2, 096,
097/23-24, 0120, 0121, 0122,
0123, 0107/5, 0189

1

XIX.

13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ

századi- 13/2000
pavilonos HÉSZ
13/2000
HÉSZ

13/2000
HÉSZ
közpark
13/2000
HÉSZ
A város zöldterületi rendszerében 20/2002./X.10./
elfoglalt
kiemelkedő
helye
a
lakókörnyezetet javító és a rekreációt
segítő szerepe
A homok talajon a XIX.század végén 13/2000./V.19./
megtelepített
vegyes
állományú HÉSZ
fenyves erdők és egyéb lombos,
főképp kocsányos tölgy, nyír, éger
fafaj összetételű erdős táj, mely a
város
zöldterületi
rendszerének
jelentős eleme.

Kiegészítette a 19/2004./VI.30./ számú önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2004. július hó 01. napjától.

1

Ligeti Lajos utca

Ipolypart út, 383 hrsz2

1
2

Kettős hársfasor és sétány a vasút 30/2012.
mellett, mely városképi emlék, tanúja (VI.04.) önk.
egy olyan időszaknak, amikor nagy rendelet
lendülettel folyt a város fejlesztése,
mai értékesnek tartott, kisvárosi
polgárias utcáinak kialakulása
A sportcsarnokkal szemben lévő, Y 11/2017.(IV.03.)
alakban elágazó fasort alkotó 13
platánfa, a közterületen és a
horgásztanya telkén belül. A fasor a
hajdani ipolypart ligetes jellegét őrzi,
kedvező városképi és mikroklímatikus
hatással van környezetére.

Beiktatta a 30/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. június hó 05. napjától.
Beiktatta a 11/2017.(IV.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április hó 04. napjától.

2. sz. melléklet a 26/2001. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

Egyedileg védett helyi értékek jegyzéke
a védelem fajtája
II. egyedi védelem
a) védett épület,
építmény

a védett érték
helye

a védett érték rövid
megnevezése

Rákóczi fejedelem útja 10. Megyei Bíróság épülete
hrsz: 441
(terv: Walder Gyula)
Rákóczi fejedelem útja 12. Városháza főépülete
hrsz: 507.
Köztársaság tér 5.
Városi képtár, volt Casino
hrsz: 15.
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
Ipoly szálló, volt Rák, majd
hrsz: 14.
Casino szálló
Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
Kiss Árpád ált. iskola
hrsz: 71
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Rendőrség
épülete,
volt
hrsz: 1612
Pénzügyi palota
(terv: Walder Gyula)
Bajcsy-Zs. út 9; 11; és 13;
A szecessziós jegyeket őrző
hrsz: 5, 6, 9.
nagypolgári villaépületek
Ady E. u. 17-19,
Református templom
hrsz: 3.
Hősök tere 1; 2; 3; 4; Petőfi A Hősök terét körülvevő
S. utca 7; 9. Hrsz: 92/2, 93, egységes
arculatú
térfal
95, 99, 102, 103.
épületei
Kossuth út 41, Ady E. u. 1. Szalézi Szt. Ferenc rend
hrsz: 1666, 1667
temploma az oratóriummal, és
a kollégium
Hunyadi út 24.
Zsidó imaház
hrsz: 1404
Szent Imre utca 10.
Polgárház, egykor Magos
hrsz: 1641
(Munk) Dezső háza
Nádor utca 2.
Vitézi Rend székháza, a volt
hrsz: 358
megyei székkapitányi ház
Szent István utca 11.
Polgárház, jellegzetes fachhrsz: 1695
werkes építés, egykor Murár
Lajos háza
Bajcsy Zsilinszky út 18. Volt
Államrendőrségi
és
1
1777/2 Hrsz
Csendőrségi palota
A védelem célja a huszadik század
eleji
városfejlődésben
jelentős
szerepet játszó középület tömegének,
homlokzati díszeinek védelme, a
polgári-urbánus
Balassagyarmat
értékeinek megőrzése.

1

Kiegészítette a 17/2017.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április 30. napjától.

a védelmet
elrendelő
döntés
száma
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
13/2000
HÉSZ
17/2017.
(IV.29.)

Egyedileg védett helyi értékek jegyzéke
a védelem fajtája
b) védett épületrész
c) védett képzővagy iparművészeti
alkotás, emlékmű,
síremlék,
emléktábla
d) védett fa, egyéb
növényzet

a védett érték
helye

a védett érték rövid
megnevezése

a védelmet
elrendelő
döntés
száma

3. sz. melléklet a 26/2001. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

A helyi védett értéket megjelölő tábla
Mérete: 21 cm x 30 cm (DIN A4) fekvő téglalap.
Anyaga: időtálló, réz, vagy nemes kő, esetleg zománcozott fém, a megjelölendő
értéktől függően

Balassagyarmat védett értéke

A védett érték rövid
megnevezése
Évszám

