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Cegléd Város Önkormányzata  
14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete  

a Cegléd Város Településkép Védelméről szóló  
37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) 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. §-ában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 
Állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal; 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 
Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága; 
Világörökségi egyeztetési szakterület tekintetében a kulturális örökség védelméért felelős miniszter; 
Műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal 
örökségvédelmi határkörében eljáró járási hivatal; 
Honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszter; 
A partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság, érdekképviseleti, civil 
és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § A Cegléd Város településkép védelméről szóló 37/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
2. § (1) Ez a rendelet 2019. június 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 

Dr. Diósgyőri Gitta sk. Takáts László sk. 
címzetes főjegyző polgármester 
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1. melléklet a 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet „A helyi 
egyedi védelem alatt álló elemek listája” című 1. mellékletének 15. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

Sorszám Név Hrsz. Cím 
 

„15. Eötvös tér épületegyüttesei 250 Eötvös tér 1. 
  251 Eötvös tér 2. 
  254 Eötvös tér 3. 
  255 Eötvös tér 4.”  

 
2. A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet „A helyi 
egyedi védelem alatt álló elemek listája” című 1. melléklete a következő, 76. ponttal egészül ki: 

 
Sorszám Név Hrsz. Cím 

 
„76. Batthyány utca 9. - Lakóépület 91 Batthyány utca 9.” 
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