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A 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet Mosonmagyaróvár város településképének 
védelméről (továbbiakban: Rendelet) 2018. január 1-jén lépett hatályba. A rendelet felépítését, 
tartalmi követelményeit magasabb jogszabályok írták elő. A rendeletbe bekerültek a korábban külön 
rendelettel szabályozott helyi értékvédelmi előírások és nyilvántartások, településképi vélemé-
nyezési és bejelentési eljárások szabályai, stb. is. A rendelet megalkotásánál alapul kellett venni az 
Arculati Kézikönyvet is. 

A rendelet első módosítására 2019 elején került sor, ez a 15/2019. (III. 22.) önkormányzati 
rendelettel lett elfogadva. Több előírás pontosításra, kiegészítésre került, részben a felsőbb 
jogszabályok változása miatt. Emellett négy épület vonatkozásában kérték a helyi védettség törlését 
a bontási szándék miatt. Két épület esetében (Óvártej egyik üzemi épülete, volt határőr laktanya) a 
védettség törölve lett, a másik két épület (Szalézi, Szt. István király u.91.) esetében az eljárás 
függőben maradt. 

A jelenlegi módosítást alapvetően a jogszabály harmonizáció, egyes előírások pontosítása, 
javítása teszi szükségessé. Emellett érkeztek kérelmek védetté nyilvánításra illetve törlésre. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A- §-ban foglaltak szerint a 
rendelet módosítása előtt le kell folytatni a partnerségi egyeztetést és az érintett államigazgatási 
szervekkel (állami főépítész, örökségvédelem, nemzeti park, médiahatóság) a véleményezési 
eljárást. A partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét illetve a beérkezett véleményeket a Képviselő-
testületnek jóvá kell hagynia, az észrevételek esetleges figyelembevételével dönthet a rendelet 
módosításáról. 

 
A Rendelet tervezett módosításai: 
 
1., A Rendelet 19. §-a tartalmazza a lakótelepekre (Városközpont, Manninger lakótelep, Mofém 
telep) vonatkozó előírásokat. A felsorolásban szereplő lakótelepek lehatárolását az Arculati 
Kézikönyv tartalmazza, azt kellett itt is kötelezően figyelembe venni. Az Arculati Kézikönyv csak 
az összefüggő területeket jelöli a „Településképi szempontból meghatározó területek” térképi 
mellékleten. Ez a Rendelet 1. melléklete is egyben. 
Ugyanakkor vannak olyan - más meghatározó területekbe ékelődő - kisebb társasházakból álló 
lakótelepi részek (Ipartelep, Radnóti utca, Bakó utca, stb.) melyekre a 19.§ előírásai nem 
vonatkoznak. Szükségszerű, hogy ezen előírások (homlokzati hőszigetelés, ablakcsere, erkélyek 
beépítése, klíma, parabola kihelyezése, stb.) ezekre is vonatkozzanak, nem csak több épületből álló 
tömbre, hanem az egyes társasházakra is. Az előírásokat a Rendelet 13. § - Építmények 
anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények – új (15) pontjaként kell 
szerepeltetni. A vonatkozó előírásokat szükségtelen megismételni, azokra utalni kell. 
Az érintett bekezdések az alábbiak: 

19.§ (3) Társasházaknál - amennyiben a feltételek adottak - a klíma berendezés az erkélyek, 
loggiák belső oldalán, közterületről nem látható módon vagy takartan helyezhető el. Az erkély 
nélküli lakásokat is tartalmazó épületeknél a klímák elhelyezésére és takarásának módjára az 
egész homlokzatra vonatkozóan egységes tervet kell készíttetni, azt településképi bejelentési 
eljárás keretében kell jóváhagyatni. A Móra Ferenc utcára és a Károly utcára néző 
homlokzatokon klímaberendezés nem helyezhető el. 

(4) Az erkélyek, loggiák beépítése csak egységesen, az épület egészére készülő terv alapján 
megengedett, azok egyidejű kivitelezése mellett. Utólagos bejárati előtetők és árnyékolók 
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egységes megjelenéssel készülhetnek. 

(5) Nyílászáró csere esetén csak az eredetivel megegyező méretű, osztású és színű új ajtók 
és ablakok építhetők be, kivéve, ha az épület valamennyi nyílászárója együttesen, egységesen 
cserére kerül. 

(6) A homlokzatok színezésénél legfeljebb három szín használható. Igazodni kell a 
szomszédos (felújított, hőszigetelt) épületekhez, azoktól elütő, harsány színek nem 
használhatók. A nyílás nélküli falfelületeken csak a város történetéhez kapcsolódó grafikai 
ábrázolás készülhet, reklám nem megengedett. 

 
A Rendeletet az alábbiak szerint kell módosítani: 

13.§ (15) Társasházak, különösen összefüggő épületegyüttesek homlokzatát érintő átalakítások 
esetében a 19.§ (3)-(6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

 
2., A Rendeletben, a helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti 
követelmények szerepel az alábbi előírás: 

33. § (1) A helyi védelem alatt álló köztéri műalkotások (Rendelet 3. melléklet) felújítása, esetleges 
áthelyezése csak örökségvédelmi szakvélemény alapján, restaurátor közreműködésével történhet. 
 
Az örökségvédelmi hatóság szakhatósági feladat és jogköreit a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 87-89.§ tartalmazza. Ebben nem szerepel a 
helyi védelem alatt álló köztéri alkotások véleményezése. Önkormányzati rendelet nem határozhat 
meg hatáskört más hatóság részére, így azt a Rendelet szövegéből törölni kell az alábbiak szerint. 

33. § (1) A helyi védelem alatt álló köztéri műalkotások (Rendelet 3. melléklet) felújítása, esetleges 
áthelyezése csak szobrász vagy restaurátor véleménye alapján, annak közreműködésével történhet. 
 
3., A Rendelet 42-45.§ rögzíti a településképi bejelentés eljárási szabályait. A 44.§ (1) bekezdés 
tartalmazza azon területi lehatárolásokat, ahol minden épület kapcsán le kell folytatni az eljárást. 

 
44. § (1) E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni: 
a) műemléki jelentőségű területen, a műemlék épületek kivételével; 
b) helyi építészeti területi védelem alatt álló területeken: 
ba) Magyaróvár belváros történeti települési területén, 
bb) Moson belváros történeti települési területén, 
bc) Ipartelep védett területén, 

a műemlék épületek kivételével; 
 
A Korm. rendelet 26/B. § (1) bekezdése - melynek módosítására a Rendelet hatályba lépését 
követően került sor – az alábbiakról rendelkezik: 

26/B. § (1)  A polgármester - a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az 
örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött 
tevékenység, valamint az (1a) bekezdés kivételével - településképi bejelentési eljárást (a 
továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le   
 
Településképi bejelentési eljárás tehát a műemléki jelentőségű területen nem folytatható le, ez az 
örökségvédelmi hatóság jogkörébe tartozik. Hasonlóképp rendelkezik a 68/2018. (IV. 9.) Korm. 
rendelet kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról is. 
 
A területi lehatárolást a fentiek figyelembe vételével kell módosítani az alábbiak szerint: 
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44. § (1) E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni: 
a) műemléki jelentőségű területen, a műemlék épületek kivételével; 
b) helyi építészeti területi védelem alatt álló területeken: 
ba) Magyaróvár belváros történeti települési területének a műemléki jelentőségű területen 

kívül eső részén 
bb) Moson belváros történeti települési területén, 
bc) Ipartelep védett területén, 

a műemlék épületek kivételével; 
 
4., A Rendelet 52.§ a helyi védelem alatt álló épületek felújítási pályázata kapcsán, a Javaslat-
tevő Munkacsoport összetételét rögzíti. 
 

52. § (1) A Képviselő-testület a pályázatok értékelésére Javaslattevő Munkacsoportot hoz 
létre. 

(2) A Javaslattevő Munkacsoport tagjai: 
a) Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke; 
b) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke; 
c) Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke; 
d) Városfejlesztési és Fenntartási Osztály vezetője; 
e) városi főépítész; 
f) városgazda. 
(3) A Javaslattevő Munkacsoport ülésén meghívottként részt vehet: 
a) megyei főépítész; 
b) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Örökségvédelmi 

Osztályának képviselője; 
…….. 

A (2) bekezdés f) pontja szerinti városgazda munkakör megszűnt, az örökségvédelmi hatóság pedig 
újfent más szervezeti egységbe került. A szöveget ezeknek megfelelően javítani kell az alábbiak 
szerint: 
 
 52.§ (2) f) városgazda 
 52.§ (3) b) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi  
                      Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának képviselője 
 

5., A Rendelet 42.§ (2) bekezdés szövege a településképi bejelentési eljárással kapcso-
latban az alábbi: 
 
A 45. § (1)-(3) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan, építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló - az eltérést illetően 
építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési munkák csak is településképi bejelentési 
eljárás alapján végezhetők. 
 
A 45.§ (1)-(3) bekezdésre való hivatkozás hibás, a területek felsorolását a 44. § (1)-(3) 
bekezdési tartalmazzák. A szöveget ennek megfelelően javítani kell. 
 
A 44. § (1)-(3) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan, építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló - az eltérést illetően 
építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési munkák csak is településképi bejelentési 
eljárás alapján végezhetők. 
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6., A Rendelet 49.§ (2) bekezdés szövege a védett épületek felújítása támogatási pályázattal 
kapcsolatban az alábbi: 
 
Az 50. § (1) meghatározott keretösszeget Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az adott éves költségvetési rendeletében állapítja meg. A költségvetési rendelet 
elfogadását követően kerül sor a pályázati kiírás közzétételére a jelen rendeletben foglaltak 
szerint. 
 
Az 50.§ (1) bekezdésre való hivatkozás felesleges és hibás. A szövegből törölni kell az 
alábbiak szerint: 
 
(2) A keretösszeget Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adott éves 
költségvetési rendeletében állapítja meg. A költségvetési rendelet elfogadását követően kerül 
sor a pályázati kiírás közzétételére a jelen rendeletben foglaltak szerint. 
 
7., A Rendelet 46-47. § a településképi kötelezésre és településképi bírságra vonatkozó 
előírásokat tartalmazza. A szövegben több helyen előforduló településképi bírság helytelen 
fogalom, mivel itt településkép-védelmi bírságnak kellene szerepelni. (Itt csak azon 
bekezdéseket emelem ki, amelyekben ez szerepel.) 

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG 

46. § (1) A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei: 
a) településképi kötelezés, valamint 
b) településképi bírság. 
 
47. § (1) A 46. § (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, megszegése 

és végre nem hajtása esetén e magatartás megszegőjével szemben 1.000.000 forint összegig 
terjedő pénzbírság (településképi bírság) szabható ki. 

(2)1 A településképi bírság összegének megállapításakor a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
26/F. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni. 

 (3) A településképi bírságot határozatban kell kiszabni. 
(4) A településképi bírság megfizetésének módja: 
a) közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel; 

 
A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről a településképi birságról illetve a 
településkép-védelmi bírságról az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
11. § *  (2) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat 
polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági 
döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az 
építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg - ha 
a (3) bekezdés szerint a településképi rendelet lehetőséget biztosít településkép-védelmi bírság 
kiszabására - az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi. 
 
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi követelmények hatósági 
döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal 
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szemben 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi 
bírság kiszabását rendelheti el. 
(4) A településkép-védelmi bírság az önkormányzat bevételét képezi. 
 

4/B. Településképi bírság 

11/E. §  (1) Aki idegen vagyontárgyon a tulajdonos, a bérlő, illetve állami vagy önkor-
mányzati tulajdonban lévő vagyontárgy esetén a vagyonkezelői jog gyakorlójának 
hozzájárulása nélkül plakátot helyez el (tartósan rögzít), közigazgatási bírsággal sújtható.   
………… 
 (7) A kiszabott közigazgatási bírság, helyszíni bírság az államháztartás önkormányzati 
alrendszerének bevételét képezi. 
 
8.§ (2) d)   az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezést adhat ki 
és bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével 
kapcsolatos, valamint a településképi bírságot. 
 
A törvény előírásaiból egyértelműsíthető, hogy a polgármesteri hatáskörbe tartozó 
településképi kötelezési eljárásban településkép-védelmi bírság szabható ki. Településképi 
bírság tiltott reklám elhelyezési ügyben szabható ki. Ezek alapján a Rendelet szövegében 
mindenütt településképi bírság helyett településkép-védelmi bírságot kell szerepeltetni. 
Jelenleg folyamatban van számos kötelezési eljárás, ezért is lényeges a pontos megnevezés. 

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG 

46. § (1) A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei: 
a) településképi kötelezés, valamint 
b) településkép-védelmi bírság. 
 
47. § (1) A 46. § (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, megszegése 

és végre nem hajtása esetén e magatartás megszegőjével szemben 1.000.000 forint összegig 
terjedő pénzbírság (településkép-védelmi bírság) szabható ki. 

(2) A településkép-védelmi bírság összegének megállapításakor a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 26/F. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni. 

 (3) A településkép-védelmi bírságot határozatban kell kiszabni. 
(4) A településkép-védelmi bírság megfizetésének módja: 
a) közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel; 

 
8., A Rendelet 38. § a településképi eljárásokkal kapcsolatos szakmai konzultációról 
rendelkezik. 
 

38. § (1) Szakmai konzultációt kell lefolytatni a rendelet 39.§ (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott esetekben, egyéb esetekben az ügyfél kérelmére kötelező lefolytatni. 

(A 39.§ (1)-(2) bekezdése a védett területi lehatárolásokat, helyi védelem alatt álló épületeket 
nevesíti.) A szakmai konzultáció a Korm. rendelet 25.§ (1)-(2) bekezdése szerint biztosítandó, 
nem feltétlenül kötelező, az önkormányzat döntésén múlik. 

Az elmúlt közel két év tapasztalata alapján kijelenthető, hogy a tervezők egy része a nagyobb 
beruházások előtt igényli az egyeztetést szabályozási és településképi kérdésekben. Ezt 
közvetlenül teszik meg, nem pedig hivatalos szakmai konzultáció keretében.  
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Eddig mindösszesen egy szakmai konzultáció volt, melyről jegyzőkönyv is készült. 

Végül is a rendszer megfelelően működik, szükségtelen kötelező egyeztetést folytatni akkor, 
mikor minden tisztázott. Egyébként sem a Korm. rendelet, sem a Rendelet nem tartalmaz 
szankciókat arra az esetre, ha a kötelező szakmai konzultációt nem kérték a tervezők. 
Másfelől, ha valóban minden tervező minden esetben igényelné a szakmai konzultáció, ez 
jelentős leterhelést jelentene a főépítészi iroda számára, tekintettel a jegyzőkönyvek 
megírására is. A Rendelet szövegét az alábbiak szerint kell módosítani. 
 

38. § (1) Szakmai konzultációt az ügyfél kérelmére kell lefolytatni. 
 
9., A Rendelet 39. § sorolja fel azokat az eseteket, amikor településképi véleményezési 
eljárást kell lefolytatni. 
 

(2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni továbbá az (1) bekezdésben 
felsorolt területeken és épületeken kívül: 

a) 7,50 m-es építménymagasságot elérő, illetve a földszint + két emeleti szintes és azoknál 
magasabb új építmények, valamint az ilyen magasságot eredményező emelet-ráépítések, 
tetőtér beépítések,… 

 
A helyi építési szabályzat épületmagasságot alkalmaz, nem építménymagasságot (Mindkét 

definíció létezik, a számítási módszerekben van eltérés). A jogszabályi összhang 
megteremtése érdekében ezt javítani szükséges az alábbiak szerint 
 

a) 7,50 m-es épületmagasságot elérő, illetve a földszint + két emeleti szintes és azoknál 
magasabb új építmények, valamint az ilyen magasságot eredményező emelet-ráépítések, 
tetőtér beépítések,… 
 
10., A Rendelet a 20.§ a kertvárosok, lakóparkok területére érvényes előírásokat tartalmazza. 
Más jogszabályi előírás híján itt szerepelnek a növények telepítési távolságára vonatkozó 
megkötések. Igaz, a legtöbb jogvita a családi házas környezetben adódik a növények nem 
megfelelő helyre történő telepítése miatt, főleg oldalhatáros beépítésnél. 
 

(8) Az egyes növényfajok telepítési távolsága a telekhatártól a várható növekedési 
magasság fele. Oldalhatáron álló beépítésnél, az építési hely vonalában a növényzetet 
telepítési távolság betartása mellett úgy kell telepíteni, hogy ne akadályozza a szomszédos 
ingatlan beépítését. 

 
Egyfelől pontosabb, kézzel foghatóbb meghatározás kell, másfelől az előírást általánosítani 
kell a város egész területére. A várható növekedési magasság nem egzakt, nem függ össze pl. 
a lombkorona szélességével, mely esetben a növény a szomszéd ingatlanára átnőhet, vagy épp 
kárt okoz az épületben. 
Megvizsgálva más települések vonatkozó előírását, az alábbi meghatározás javasolt. Ezt a 
város egész területére vonatkozó általános előírásként kell beemelni. 
Értelemszerűen a 20.§ (8) bekezdését törölni kell. 
 
20.§ (8) Az egyes növényfajok telepítési távolsága a telekhatártól a várható növekedési 
magasság fele. Oldalhatáron álló beépítésnél, az építési hely vonalában a növényzetet 
telepítési távolság betartása mellett úgy kell telepíteni, hogy ne akadályozza a szomszédos 
ingatlan beépítését. 



 
18/A. NÖVÉNYZET TELEPÍTÉSÉRE

37/A. § (1) A település egész területén
kell alkalmazni. 
(2) Fák telepítése esetén a telekhatároktól mért véd
szélességének a fele, de legalább 3 m.
(3) Bokrok, cserjék (pl. tujasor) telepítése esetén a telekhatároktól mért véd
növényzet várható legnagyobb szélességének a fele, de legalább 1 m.
(4) Oldalhatáron álló beépítésnél, az építési hely 
betartása mellett úgy kell telepíteni, hogy ne akadályozza a szomszédos ingatlan beépítését, az 
ott álló épület szükséges karbantartását
(5) A (2) és (3) bekezdés elő
szabályozási terv az érintett
kötelezettséget jelöl. 
 
11., A Rendelet a 19.§ (8) bekezdése
előírások) az alábbi: 
 
(8) A Károly utca tengelyét városképileg zárni kell, ezért az utca déli végén csak e városképi 
szerepet betölteni képes, térfalat képz
 
Az előírás a Károly utca – Mosonyi Mihály utca találkozásánál lév
ingatlanra vonatkozik. (Korábban a helyi építési szabályzatban is szerepelt, a 
vonatkozó sajátos előírások között, onnan lett átemelve.) Az ingatlanon 
beruházásában - már megkezd
irodaépület építése, így az előírás a továbbiakban felesleges, törölhet
 
(8) A Károly utca tengelyét városképileg zárni kell, ezért az utca déli végén csak e városképi 
szerepet betölteni képes, térfalat képz
 
12., A Rendelet 2. melléklet 198. sora
védelem alatt áll. A helyi építészeti védelemben részesül
lehatárolását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. A térképen a Háromtölgy területének 
ábrázolása hibás. A 0373 helyrajzi szá
került a jelölés. Ezt javítani kell az alábbiak szerint:

               Jelenlegi lehatárolás 
 
A Rendelet 5. mellékletét e rendelet 
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NÖVÉNYZET TELEPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

területén a növényfajok telepítésére a (2)-(5) bekezdés el

(2) Fák telepítése esetén a telekhatároktól mért védőtávolság a lombkorona várható 
szélességének a fele, de legalább 3 m. 
(3) Bokrok, cserjék (pl. tujasor) telepítése esetén a telekhatároktól mért véd

yzet várható legnagyobb szélességének a fele, de legalább 1 m. 
(4) Oldalhatáron álló beépítésnél, az építési hely mentén a növényzetet 
betartása mellett úgy kell telepíteni, hogy ne akadályozza a szomszédos ingatlan beépítését, az 

ló épület szükséges karbantartását. 
(5) A (2) és (3) bekezdés előírásait nem kell alkalmazni a telkek azon részén, melyen a 

z érintett és a szomszédos telken is kötelező fásítást vagy beültetési 

19.§ (8) bekezdése (lakótelepekre, köztük a Városközpontra

(8) A Károly utca tengelyét városképileg zárni kell, ezért az utca déli végén csak e városképi 
szerepet betölteni képes, térfalat képző épület építhető. 

Mosonyi Mihály utca találkozásánál lévő 1806/1 helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozik. (Korábban a helyi építési szabályzatban is szerepelt, a 

írások között, onnan lett átemelve.) Az ingatlanon 
már megkezdődött az előírásoknak megfelelő formai kialakítású lakó

irodaépület építése, így az előírás a továbbiakban felesleges, törölhető. 

(8) A Károly utca tengelyét városképileg zárni kell, ezért az utca déli végén csak e városképi 
szerepet betölteni képes, térfalat képző épület építhető. 

2. melléklet 198. sora szerint a Háromtölgy kápolna
. A helyi építészeti védelemben részesülő épületek, területek rajzi 

lehatárolását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. A térképen a Háromtölgy területének 
ábrázolása hibás. A 0373 helyrajzi számú ingatlan helyett a 0374/4 helyrajzi számú ingatlanra 

a jelölés. Ezt javítani kell az alábbiak szerint: 

                             Javított lehatárolás

. mellékletét e rendelet 2. számú melléklete szerint kell módosítani

VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

) bekezdés előírásait 

távolság a lombkorona várható 

(3) Bokrok, cserjék (pl. tujasor) telepítése esetén a telekhatároktól mért védőtávolság a 

a növényzetet az előírt távolság 
betartása mellett úgy kell telepíteni, hogy ne akadályozza a szomszédos ingatlan beépítését, az 

írásait nem kell alkalmazni a telkek azon részén, melyen a 
 fásítást vagy beültetési 

Városközpontra vonatkozó 

(8) A Károly utca tengelyét városképileg zárni kell, ezért az utca déli végén csak e városképi 

 1806/1 helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozik. (Korábban a helyi építési szabályzatban is szerepelt, a Városközpontra 

írások között, onnan lett átemelve.) Az ingatlanon - a Movinnov Kft. 
 formai kialakítású lakó- és 

(8) A Károly utca tengelyét városképileg zárni kell, ezért az utca déli végén csak e városképi 

Háromtölgy kápolna helyi építészeti 
 épületek, területek rajzi 

lehatárolását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. A térképen a Háromtölgy területének 
helyrajzi számú ingatlanra 

Javított lehatárolás 

te szerint kell módosítani. 



 
13., A Rendelet 27. § (1) bekezdés
természetvédelmi terület. A helyi természetvédelmi védelemben részesül
lehatárolását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A térképen a Háromtölgy területének 
ábrázolása hibás. A 0373 helyr
került a jelölés. Ezt javítani kell az alábbiak szerint:

  Jelenlegi lehatárolás  
 
A Rendelet 6. mellékletét e rendelet 
 
14. Helyi építészeti védelem törlése
 
A Mosonmagyaróvár, Szent István király u.91. (helyrajzi szám: 3603) alatti ingatlan tulaj
donosa már tavaly is kérelmezte a leromlott állagú, egykori villaépület védettségének törlését 
a bontási szándék miatt. A rendelet tavalyi módosításakor ebben nem született döntés. 
Idén a kérelmét ismét benyújtotta, kiegészítve egy statikai szakvéleménnyel. E szerint az 
épület állapota, ha nem is közvetlenül
felújítható.  

A Rendelet 31.§ (3) bekezdése az alábbiakról rendelkezik

Helyi egyedi védett épület bontására csak az építmény olyan mérték
kerülhet sor, amely műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A helyi egyedi védett építmény 
bontására csak a védettség megszüntetését követ
igazolt életveszélyes állapot miatt elrendelt bontás esetén az épületet utólag kell törölni a 
nyilvántartásból. 
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(1) bekezdése szerint a Háromtölgy területe helyi jelent
. A helyi természetvédelmi védelemben részesül

lehatárolását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A térképen a Háromtölgy területének 
ábrázolása hibás. A 0373 helyrajzi számú ingatlan helyett a 0374/4 helyrajzi számú ingatlanra 
került a jelölés. Ezt javítani kell az alábbiak szerint: 

                    Javított lehatárolás

mellékletét e rendelet 3. számú melléklete szerint kell módosítani

14. Helyi építészeti védelem törlése 

A Mosonmagyaróvár, Szent István király u.91. (helyrajzi szám: 3603) alatti ingatlan tulaj
donosa már tavaly is kérelmezte a leromlott állagú, egykori villaépület védettségének törlését 

miatt. A rendelet tavalyi módosításakor ebben nem született döntés. 
Idén a kérelmét ismét benyújtotta, kiegészítve egy statikai szakvéleménnyel. E szerint az 

ha nem is közvetlenül, de életveszélyes, de gazdaságosan semmiképp nem 

bekezdése az alábbiakról rendelkezik:  

Helyi egyedi védett épület bontására csak az építmény olyan mértékű károsodása esetén 
szaki eszközökkel nem állítható helyre. A helyi egyedi védett építmény 

sak a védettség megszüntetését követően kerülhet sor. Statikai szakvéleménnyel 
igazolt életveszélyes állapot miatt elrendelt bontás esetén az épületet utólag kell törölni a 

Háromtölgy területe helyi jelentőségű 
. A helyi természetvédelmi védelemben részesülő területek rajzi 

lehatárolását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A térképen a Háromtölgy területének 
helyrajzi számú ingatlanra 

Javított lehatárolás 

ll módosítani. 

A Mosonmagyaróvár, Szent István király u.91. (helyrajzi szám: 3603) alatti ingatlan tulaj-
donosa már tavaly is kérelmezte a leromlott állagú, egykori villaépület védettségének törlését 

miatt. A rendelet tavalyi módosításakor ebben nem született döntés.  
Idén a kérelmét ismét benyújtotta, kiegészítve egy statikai szakvéleménnyel. E szerint az 

életveszélyes, de gazdaságosan semmiképp nem 

ű károsodása esetén 
szaki eszközökkel nem állítható helyre. A helyi egyedi védett építmény 

en kerülhet sor. Statikai szakvéleménnyel 
igazolt életveszélyes állapot miatt elrendelt bontás esetén az épületet utólag kell törölni a 
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A bontás és a védettség törlése a műszaki állapot miatt indokolt lehet. Ennek viszont 
feltételéül szabtuk a szabályozási terv módosítását. A beruházó és a polgármester 
megállapodást kötött, hogy a nagyméretű (4.300 m2, 70 m utcai telekszélesség) telket vissza 
kell osztani az eredeti állapot szerint három telekre. Az építési hely és az utcai építési vonal 
meghatározásával biztosítható az utcaképbe illeszkedő tömegű épületek építése. Emellett az 
ingatlanok az Árpád utca felől is megközelíthetőek lesznek egy – a kérelmező saját 
ingatlanából kialakított – magánútról is. A beépítési paraméterek nem változnak. A helyi 
építési szabályzat módosítása folyamatban van, ennek várható hatályba lépése 2021. február 
vége. Amennyiben a döntés a helyi védelem törlése, ezt az alábbi formában kell megtenni (a 
Rendelet megalkotásakor az ikres kialakítású épület még ként ingatlanon állt): 
 
A Rendelet 2. mellékletének 80. és 81. sora törlendő. 
 
15. Helyi építészeti védelemre jelölés 
 
A Fatelep u.5. (helyrajzi szám: 2269) alatti ingatlan tulajdonosa, Pintér Éva festőművész 
kérelmezte a tulajdonában lévő épület helyi építészeti védelem alá helyezését. Indokként 
hozta fel az épület korát és helytörténeti jelentőségét. 
Megjegyzendő, hogy az épület a 15/2002. (V.15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott  
Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatában helyi védett épületként szerepelt. Később készült 
el az önálló helyi építészeti védelmi rendelet (38/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
Mosonmagyaróvár épített örökségének és zöldfelületeinek helyi védelméről), ebben viszont 
az épület már nem volt nevesítve. Az oka nem ismert. Már mindkét korábbi rendelet hatályon 
kívül lett helyezve. 
 
Az épület rövid történetét a kérelmező ismertette. A barokk nemesi kúria jellegű, eredeti 
épület 1735-ben épült. Telke akkor még egészen a Mosoni-Dunáig ért. A földszintes épület 
téglából falazott, egy része alatt boltíves pince található, födémjei fagerendásak. Az épületen 
belül eredeti tölgyfa ajtók, mozaik padlók, cserépkályhák találhatók. 
1848. december 16.-án Görgey Artúr ebből az épületből irányította seregei visszavonulását. 
Erre egy emléktábla is utal az épület utcai falán. A házat 1850-ben Horváth Antal fatelepes 
alakította át irodaházzá, a telek nagy része fa lerakat lett. Innen ered az utca neve is. 
1920-ban az épület hátsó részében népfürdőt alakítottak ki. OTI beutalóval vagy 
belépőjeggyel volt használható a fürdő, gőzfürdő 1925-ig. 1930-ban az épület a város 
tulajdonába került. 1948 óta van a kérelmező családjának tulajdonában. Az épület nem csak 
lakás, hanem műterem is, számos művésztelepnek adott otthont. 

Az épület jelenleg leromlott állapotban van, elsősorban is a tetőfedés, a nyílászárók, az 
épületgépészet. Szerkezeti problémák nincsenek, de a falak sok helyen nedvesek. Nem csak 
önmagában az épület, hanem az eredeti ajtók, berendezési tárgyak miatt érdemes a védelemre. 
A nagyméretű telek (3.300 m2) is gondozatlan, pedig ott értékes fák is állnak. 
A tulajdonos önerőből az épületet felújítani nem tudja, Önkormányzati támogatásra csak a 
védelem elrendelését követően lenne jogosult pályázat útján. Pintér Éva felajánlást tett az 
önkormányzat felé, hogy az épületet a városra hagyja, amennyiben azt kulturális célra 
(festőiskola, művésztelep) hasznosítják. 
 
Az elmondottakat alátámasztják, hogy az épület az 1858-as kataszteri térképem már jelenlegi 
kontúrjával szerepel. Az épület jelölése fellelhető az 1782-es II. katonai felmérés térképen. 
 
A Rendelet 2. melléklete kiegészül a 201. sorral az alábbiak szerint: 

201.  Fatelep u.5.  2269  lakóház  B 
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Az alábbi fotók az épület helyszíni szemléjén (2019. október) készültek. 
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16.  A Rendelet 34.§ (2) bekezdése a helyi védelem alatt álló síremlékeket az alábbiak 
szerint kategorizálja: 

34. § (1) Helyi védelemben részesülnek azon síremlékek, melyek a város nevezetes 
polgárainak nyughelyei illetve helytörténeti és képzőművészeti jelentőséggel bírnak, továbbá 
nem állnak magasabb jogszabály szerinti védelem alatt. 

(2) A helyi védelemben részesülő síremlékek az alábbi kategóriákba soroltak: 
a) „I” kategória: az e kategóriába tartozó síremlékek nem szüntethetők meg, eredeti 

állapotuk megtartandó illetve felújításkor, restauráláskor az eredeti állapot visszaállítása a 
cél, e sírhelyekre további temetkezés nem megengedett; 

b) „II” kategória: az e kategóriába tartozó síremlékek nem szüntethetők meg, eredeti 
állapotuk megtartandó illetve felújításkor, restauráláskor az eredeti állapot visszaállítása a 
cél, e sírhelyekre további temetkezés megengedett azzal, hogy a síremlék, a feliratok 
megtartandók, a sírra kiegészítő felirat, tábla helyezhető; 

c) „III” kategória: az e kategóriába tartozó síremlékek megszüntethetők azzal a feltétellel, 
hogy a síremlék, a sírkő a Feketeerdei úti temetőben kialakítandó emlékparkba kerül, a 
szállítás, felállítás és helyrehozatal költsége a sírhelyet megvásárlót terhelik. 

 
A helyi védelem alatt álló síremlékeket a Rendeket 4. melléklete tartja nyilván. Ebben a 
kategóriába sorolás A, B, C betűvel jelölt. Ez még a korábbi helyi védelmi rendeletben 
szerepelt így, a táblázat változtatás nélkül lett átemelve. Így viszont ellentmondás van a 
Rendelet szövege illetve melléklete között.  

4. melléklet  Helyi egyedi védelemben részesülő síremlékek 

 No  Név  Temető  Sírhely  Kategória 
 1.  Barsy Sarolta (1903-1980)  Magyaróvár  I/B K 32  B 
 2.  Dr. Gróf Béla (1883-1936)  Magyaróvár  4.cs. D 20-21  B 
 3.  Hönel Béla (1864-1937)  Magyaróvár  III.Kr.cs. 28-31  B 
 4.  Moustafa Noury Bej (1900-1921)  Magyaróvár  6.cs. 3/G 3-4  A 
 5.  Ruff Andor (1879-1950)  Magyaróvár  5.cs. F 25  B 
 6.  Dr. Schmack Leo (1895-1983)  Magyaróvár  I/A K sor 3.  A 
 7.  Soós János (1827-1848)  Magyaróvár  C sor 30.  A 
 8.  Világhy Károly (1883-1975)  Magyaróvár  IV. G.3.  B 
 9.  Anderth Jacobus emlékoszlop  Moson  VII. parcella  A 

 10.  Kaszás Miklós (1907-1931)  Moson  I.parc. R 17-18  A 
 11.  Ostermayer Károly (1825-1891)  Moson  IV.parc. B 15-16  A 
 12.  Modrovich Emil (1909-1958)  Magyaróvár  11.cs. M 6-8  B 
 13.  Dr. Sattler János (1894-1944)  Magyaróvár  6.cs. G 1  A 
 14.  Kumpf Antal (1879-1955)  Magyaróvár  III.parc. K 6  A 
 15.  Króner Lajos (1809-1890)  Magyaróvár  1/a cs. 66. kripta  A 
 16.  Csizmadia Károly (1909-1997)  Magyaróvár  14.parc. B 7  B 
 17.  I. világháborús sírkert  Magyaróvár  VII. parcella  A 
 18.  I. világháborús hősi emlékhely  Magyaróvár  II/B K 12-16  A 
 19.  Nyugati felkelés emlékmű  Magyaróvár  II/B K 11  A 
 20.  Varga János (1915-1939)  Magyaróvár  II/B K 10  A 
 21.  Hildegard síremlék  Magyaróvár  6. cs. G 7  A 
 22.  Szárnyas angyal síremlék  Magyaróvár  1.cs. A 67  B 
 23.  Háry Pálné (1897-1947)  Magyaróvár  III.parc D 4  B 
 24.  Krisztus szobor (Wennesz József)  Moson  I. parcella  B 

 
Az összhang megteremtése érdekében a táblázatban a kategóriát javítani kell az alábbiak 
szerint: A=I; B=II; C=III 
 
A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet e rendelet 1. melléklete lép. 
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17.  Síremlék helyi védelem alá helyezése 

 
A Rendelet 24 helyileg védett síremléket tart nyilván. A szám tavaly eggyel csökkent, mivel 
az egyik a síremlék a Nemzeti Sírkert része lett, ami országos védelmet jelent. 
 
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület tett javaslatot Todorán József, egykori gimná-
ziumi tanár síremléknek védelem alá helyezésére. A javaslathoz az alábbi leírást csatolták: 

„Todorán József történelem-földrajz szakos világi tanár, az Országos Tanáregyesület és a 
Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet tagja. 

Született: Szamosújvár, 1889. 05. 14. - Meghalt: Mosonmagyaróvár, 1961. 07. 04. 

Todorán József tanár úr évtizedeken át a magyaróvári középfokú 
oktatás meghatározó személyisége. Életpályája egybefonódott a 
sokszor nevet váltó piarista majd állami oktatással. 1917 őszétől 
folyamatosan egyetlen munkahelyén szolgált 41 tanéven 
keresztül, tanítványai és mindenkori kollégái legnagyobb 
megelégedésére egészen 1958-ig, nyugdíjba vonulásáig. 
Sohasem akart vezető pozícióba kerülni, élete az oktatás volt. De 
nem csak kiváló pedagógus, hanem kiváló ember is volt, aki 
diákjainak nem csak a történelmet és földrajzot tanította, hanem 
a szerénységet, becsületességet és tisztességet is. Puritán módon 
élt, elveit sohasem adta fel még azokban az időkben sem, amikor 
ez nem volt könnyű, ragaszkodott a történelmi események 
objektív bemutatásához. 
1958-ban érettségizett diákjai, akiknek osztályfőnöke is volt, 
rendszeresen emlékeznek rá – a 2018. évben felújított és Farkas 
Atya által felszentelt – sírjánál (1. csoport A.71. sír).” 

 
Javasolt a síremléket II kategóriájú védelem alá helyezni, az alábbiak szerint: 
 
A Rendelet 4. melléklete kiegészül a 25. sorral az alábbiak szerint 

 25.  Todorán József  Magyaróvár  I. parcella A.71  II 

 
Mosonmagyaróvár, 2020. december 1. 
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RENDELET-TERVEZET 
MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…../2020. (…….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
a Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló 42/2017. (XII.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Mosonmagyaróvár város településképének védelméről 
szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.§ 
 

A Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló 42/2017. (XII.18.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § kiegészül az új (15) bekezdéssel az 
alábbiak szerint: 

(15) Társasházak, különösen összefüggő épületegyüttesek homlokzatát érintő átalakítás, felújítás 
esetében a 19.§ (3)-(6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 
 

2.§ 

A Rendelet 19.§ (8) bekezdése törlésre kerül. 
 

3.§ 

A Rendelet 20.§ (8) bekezdése törlésre kerül. 
 

4.§ 
 

A Rendelet 33.§ (1) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

(1) A helyi védelem alatt álló köztéri műalkotások (Rendelet 3. melléklet) felújítása, esetleges 
áthelyezése csak szobrász vagy restaurátor véleménye alapján, annak közreműködésével 
történhet. 

5.§ 
 

A Rendelet kiegészül az alábbi 18/A. fejezettel és 37/A §-sal: 

18/A. NÖVÉNYZET TELEPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

37/A. § (1) A település egész területén a növényfajok telepítésére a (2)-(5) bekezdés előírásait 
kell alkalmazni. 
(2) Fák telepítése esetén a telekhatároktól mért védőtávolság a lombkorona várható széles-
ségének a fele, de legalább 3 m. 
(3) Bokrok, cserjék (pl. tujasor) telepítése esetén a telekhatároktól mért védőtávolság a 
növényzet várható legnagyobb szélességének a fele, de legalább 1 m. 
(4) Oldalhatáron álló beépítésnél, a szomszédos telek építési helye mentén a növényzetet az 
előírt távolság betartása mellett úgy kell telepíteni, hogy ne akadályozza a szomszéd ingatlan 
beépítését, az ott álló épület szükséges karbantartását. 
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(5) A (2) és (3) bekezdés előírásait nem kell alkalmazni a telkek azon részén, melyen a 
szabályozási terv az érintett és a szomszédos telken is kötelező fásítást vagy beültetési 
kötelezettséget jelöl. 

6.§ 
 

A Rendelet 38.§ (1) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) Szakmai konzultációt az ügyfél kérelmére kell lefolytatni. 
 

7.§ 
 

A Rendelet 39.§ (2) bekezdés a) pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: 
 
a) 7,50 m-es épületmagasságot elérő, illetve a földszint + két emeleti szintes és azoknál 
magasabb új építmények, valamint az ilyen magasságot eredményező emelet-ráépítések, 
tetőtér beépítések, 

8.§ 
 

A Rendelet 42.§ (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint javítandó: 
 
(2) A 44. § (1)-(3) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan, építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló - az eltérést illetően 
építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési munkák csak is településképi bejelentési 
eljárás alapján végezhetők. 

9.§ 
 

(1) A Rendelet 44.§ (1) bekezdés a) pontjának szövege törlésre kerül. 
 
(2) A Rendelet 44.§ (1) bekezdés ba) pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: 
 
ba) Magyaróvár belváros történeti települési területének a műemléki jelentőségű területen 
kívül eső részén 

10.§ 
 
A Rendelet 46.§ (1) bekezdés b) pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: 
 
b) településkép-védelmi bírság. 

11.§ 
 
A Rendelet 47.§ (1)-(4) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

 
47. § (1) A 46. § (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, megszegése 

és végre nem hajtása esetén e magatartás megszegőjével szemben 1.000.000 forint összegig 
terjedő pénzbírság (településkép-védelmi bírság) szabható ki. 
(2) A településkép-védelmi bírság összegének megállapításakor a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 26/F. §-ában foglaltakat kell figyelembe venni. 
(3) A településkép-védelmi bírságot határozatban kell kiszabni. 
(4) A településkép-védelmi bírság megfizetésének módja: 
   a) közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel; 
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b) az előző pontban meghatározott fizetési mód elmaradása esetén - az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése értelmében - a meg nem fizetett bírság 
köztartozásnak minősül és adók módjára kell behajtani. 
 

12.§ 
 
A Rendelet 49.§ (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A keretösszeget Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adott éves 
költségvetési rendeletében állapítja meg. A költségvetési rendelet elfogadását követően kerül 
sor a pályázati kiírás közzétételére a jelen rendeletben foglaltak szerint. 
 

13.§ 
 

(1) A Rendelet 52.§ (2) bekezdés f) pontjának szövege törlésre kerül. 
(2) A Rendelet 52.§ (3) bekezdés b) pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: 
 
b) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának képviselője 
 

14.§ 
 

(1) A Rendelet 2. mellékletének 80. és 81. sora törlendő. 
(2) A Rendelet 2. melléklete kiegészül a 201. sorral az alábbiak szerint: 
 

201.  Fatelep u.5.  2269  lakóház  B 
 

15.§ 
 

(1) A Rendelet 4. mellékletének helyébe e rendelet e 1. melléklete lép 

(2) Az e rendelettel módosított, a Rendelet 4. mellékletét képező táblázat kiegészül a 25. 
sorral az alábbiak szerint: 

25.  Todorán József  Magyaróvár  I. parcella A.71  II 
 

16.§ 
 

A Rendelet 5. mellékletét a 0373 és a 0374/4 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában e 
rendelet 2. melléklete szerint kell módosítani. 
 

17.§ 
 

A Rendelet 6. mellékletét a 0373 és a 0374/4 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában e 
rendelet 2. melléklete szerint kell módosítani. 
 

18.§ 
 
E rendelet 2020…..napján lép hatályba. 
 

Dr. Árvay István     Fehérné dr. Bodó Mariann 
                            polgármester         jegyző 
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1. melléklet a…/2020. (…) önkormányzati rendelethez 
 

Helyi egyedi védelemben részesülő síremlékek 

 No  Név  Temető  Sírhely  Kategória 

 1.  Barsy Sarolta (1903-1980) Magyaróvár  I/B K 32 II 

 2.  Dr. Gróf Béla (1883-1936) Magyaróvár  4.cs. D 20-21 II 

 3.  Hönel Béla (1864-1937) Magyaróvár  III.Kr.cs. 28-31 II 

 4.  Moustafa Noury Bej (1900-1921) Magyaróvár  6.cs. 3/G 3-4 I 

 5.  Ruff Andor (1879-1950) Magyaróvár  5.cs. F 25 II 

 6.  Dr. Schmack Leo (1895-1983) Magyaróvár  I/A K sor 3. I 

 7.  Soós János (1827-1848) Magyaróvár  C sor 30. I 

 8.  Világhy Károly (1883-1975) Magyaróvár  IV. G.3. II 

 9.  Anderth Jacobus emlékoszlop Moson  VII. parcella I 

 10.  Kaszás Miklós (1907-1931) Moson  I.parc. R 17-18 I 

 11.  Ostermayer Károly (1825-1891) Moson  IV.parc. B 15-16 I 

 12.  Modrovich Emil (1909-1958) Magyaróvár  11.cs. M 6-8 II 

 13.  Dr. Sattler János (1894-1944) Magyaróvár  6.cs. G 1 I 

 14.  Kumpf Antal (1879-1955) Magyaróvár  III.parc. K 6 I 

 15.  Króner Lajos (1809-1890) Magyaróvár  1/a cs. 66. kripta I 

 16.  Csizmadia Károly (1909-1997) Magyaróvár  14.parc. B 7 II 

 17.  I. világháborús sírkert Magyaróvár  VII. parcella I 

 18.  I. világháborús hősi emlékhely Magyaróvár  II/B K 12-16 I 

 19.  Nyugati felkelés emlékmű Magyaróvár  II/B K 11 I 

 20.  Varga János (1915-1939) Magyaróvár  II/B K 10 I 

 21.  Hildegard síremlék Magyaróvár  6. cs. G 7 I 

 22.  Szárnyas angyal síremlék Magyaróvár  1.cs. A 67 II 

 23.  Háry Pálné (1897-1947) Magyaróvár  III.parc D 4 II 

 24.  Krisztus szobor (Wennesz József) Moson  I. parcella II 
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2. melléklet a…/2020. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. melléklet a…/2020. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


