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1. Örökségvédelmi vizsgálat:  
 

1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a 
történeti településmag) 

1.1.1. településtörténet 
 
Szebény Baranya megye keleti részén helyezkedik el. A Keleti-Mecsek délkeleti előterében 
völgyekkel tagolt alacsony dombság nyúlik kelet felé a Duna völgyéig. Ez a Mórágyi-rög, 
vagy Geresdi-hátság. 200-300m magas gránitrög, melyet vastag lösztakaró borít. 
Fazekasboda-Mórágyi dombvidéknek is nevezik. Ezekhez tartozik a mi vidékünk is. 

Szebény határában ered a Csele patak, amely a Mohácsnál ömlik a Dunába. Kristálytiszta 
vize festői környezetben csörgedezik alá a köves kavicsos Szikrási völgyből. Dombjaink 
hosszan nyúlnak el ÉK-DNY-i irányban. Ugyanezt az irányt követi a település is a völgybe és 
a dombok oldalába épült házaival. 

„Ez a terület ősidők óta lakott hely. Szebény határában a kőkori, bronzkori ember éppen úgy 
otthon volt, mint a római plebejus és az avar harcos. S ezen népeknek kiterjedt lakóhelyei és 
elmaradhatatlan temetői mellett szép sorjában ott fekszenek a magyar honfoglalás kori sírok 
is, és tovább a mai napig minden század magyar temetői.” (Dr. Zsolt Zsigmond) 

A honfoglalás utáni időkből kizárólag egyházi eredetű írásos emlékeink vannak a faluval 
kapcsolatban. A legrégebbi adat I. István korabeli. 1015-ben István király a pécsváradi 
bencés apátságot alapította, a negyven puszta közül, amelyet az apátságnak adott a 
huszonnegyedik volt Mikusek – puszta, amely később Mikuzeben, Zebegény, végül Szebény 
lett. 

A Mohácsi Vész idején sem pusztult el, sőt sokaknak védelmet nyújtott, mivel eldugott 
helyen, völgyben feküdt és annak idején még sűrű erdő vette körül. 

Ezt bizonyítja még a falu határában álló néhány védett óriástölgy, és a dűlőnevek: Cseroldal, 
Cserhát. A környéken szinte egyetlen hely, ahol megmaradt a magyar lakosság. 

A falu népe kezdetben feltehetően állattartással foglalkozott, mivel sok volt a rét, legelő. 
Később áttértek a gyümölcs és szőlőtermesztésre. Már az 1700-as évek közepén 
számottevő iparos is dolgozott itt. A Csele-patak vize négy malmot hajtott. 

A jelenlegi templom alapkövét 1771. augusztus 20-án tették le és 1775-ben lett felszentelve. 
1794-ben épült a jelenlegi Általános Iskola három tanteremmel. 

1827-ben szentelték fel a Havi Boldogasszony kápolnát, a mai temető mellett. 

1909- 11-ig épült a Pécs- Bátaszék vasútvonal. 5000 korona ellenében Szebény is kapott 
vasútállomást. 

1928-ban kapott villanyvilágítást a falu. 

1943-ban megépült az országút Szebény és Trefort- puszta között. 

1990 óta a falu önálló önkormányzattal rendelkezik. Az utóbbi húsz évben telefonhálózatot, 
kábeltévé hálózatot építettek, ki és bevezették a földgázt a házakba. Rendezettebbé váltak 
az utak, utcák, parkok. 

A falu földútja, zártsága, míg bekötőutat nem kapott, a megszokottnál hosszabb ideig tartotta 
életben a hagyományos paraszti kultúra elemeit: Szebény falu tiszta forrásból táplálkozó 
népművészetét, szokásvilágát, színekben harmonikus viseletét mind a mai napig megőrizte. 
Ennek hagyományait ápolta az 1956 -ban alakult Szebényi Hagyományőrző Népi Együttes, 
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és ápolja ma is a 10 évvel később alakult Szebényi Asszonykórus. A múlt század tárgyi 
emlékei megtekinthetők a község helytörténeti gyűjteményében. 

(forrás: www.szebeny.hu) 

 

AGYAR KIRÁLYSÁG ELSŐ KATONAI FELMÉRÉSÉBEN 
(1782– 

 

1.1.2. történeti tájhasználat, tájszerkezet, tájtörténet 
 
Tájszerkezet 

A település és környéke a Dunántúli-dombságban, Baranya és Tolna megyék, illetve a Dél-
Baranyai-dombság és a Geresdi-dombság kistájak határán terül el. A település közigazgatási 
területe emiatt változatos domborzattípusokból áll. 

A falu határában északon levő akácerdőben ered a Szebényi-vízfolyás. A főutcán egyesül 
másik ágával, a Malom-patakkal, amely szintén északon, az ággal párhuzamos völgyben 
ered. A falu közepén folyik végig, délen a falu határában beleömlik a halastóba, amelyet 
1961-ben létesítettek. A tó vizét a Szebényi-vízfolyás, majd a Csele-patak vezeti le a 
Dunába. A községben magas a talajvíz, rengeteg a forrás. A főtér – Hősök Tere – régen 
vizenyős terület volt, 1958 előtt itt egy kb. 20m² területű mesterségesen létrehozott, 
összefüggő víztükör volt, amelyet a feltörő források tápláltak. Mivel még télen sem fagyott be 
azért ide jártak az asszonyok mosni. 1967-ben került sor a tér lecsapolására, rendezésére. A 
patakágyat kikövezték, a mocsaras részeket feltöltötték, parkosították.  

A falu népe kezdetben feltehetően állattartással foglalkozott, mivel sok volt a rét, legelő. 
Később áttértek a gyümölcs és szőlőtermesztésre. Már az 1700-as évek közepén 
számottevő iparos is dolgozott itt. A Szebényi-vízfolyás vize négy malmot hajtott. 
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Táji természeti adottságok  

Szebény a Szebényi-vízfolyás és egyik mellékvizét kísérő dombvidékre települt. Dombjai 
hosszan nyúlnak el Ék-Dny-i irányban. Ugyanezt az irányt követi a településszerkezet is a 
völgybe és a dombok oldalába épült házaival. A Hősök Tere a Petőfi utca és a Kossuth Lajos 
utca eleje a völgybe, a falu többi utcája már a dombok oldalába épült. Jellemző a két 
párhuzamos Ék-Dny-i irányú löszfal, ami a falu egyes részein a beépített területek 
természetes határait alkotja. Magassága 1-2 m-től a 10 m-t is meghaladó között változik. A 
község határában hat hosszú dombot látunk, szinte egymás mellett sorakozva. Ezek közül öt 
itt végződik. A legnagyobb magasságot (257m) kinn a Szikrási tetőn (dűlőnév) mérték. A 
dombok teteje mindenhol jó termőtalaj, csak északon a dombok oldala és a völgyek kövesek, 
homokosak. A falu északi határában feltárt homokbánya volt, amelyet már rég nem 
használnak. Az 1930-as,-40-es években még kőbánya is működött a Cseszlényi (dűlőnév) 
domb oldalában. 

 
 

 
Szebény látképe 

(forrás:https://mapio.net/pic/p-7389916/) 
 

 
1.1.3. történeti településszerkezet 
 
Szebény a vízfolyás menti völgyben fejlődött a Pécsvárad környéki falvak között.  A település 
Zebegény néven található a XIV. századi térképen. Egyházi jelentőségét Pécsváradhoz 
hasonló szimbólummal is jelölték. Körülötte a török időkben elpusztult falvak Horpács, 
Fehéregyháza, Karakó és Émen. 
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1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára (értékkataszterben) 
 

1.3.1. a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek 
 

Nincs 
 
1.3.2. az országos építészeti örökség elemei 
 

 Rk. templom  hrsz.: 26  
azonosító: 1956 (317) műemlék 

 
Barokk stílusban épült 1775-ben. 
Utolsó felújítás 2019-ben fejeződött be, amikor a tetőszerkezet, héjalás, homlokzat, 
nyílászárók megújultak, valamint az épület környezetéből a csapadékvíz el lett vezetve. 
 

 
Szent István római katolikus templom nyugat felől 

 

 Szűz Mária-kápolna hrsz.: 609  
azonosító: 1957 (318) műemlék 

 
Klasszicista stílusban épült 1827-ben. 
Utolsó felújítása napjainkban készült, amikor a héjalás, homlokzat, fa torony, toronysisak, 
bejárati ajtó, járda és csapadékvíz elvezetés megújult. 
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1.4.4. településkarakter egyéb elemei 
 

Helyi védelem megerősítésére váró természeti értékek 
 

4.1 Molyhos tölgy – 259 hrsz. – Év fája2018. 
4.2Tiszafa a volt iskola udvarán – 380 hrsz.  
 
Egyedi tájértékek 
 
Szám Név Típus 
T1 Wertmüller-Klug-kereszt 1928 Feszület 
T2 Leopold-kereszt, 1856 Feszület 
T3 Szebényi fehér kereszt Feszület 
T4 Temető Martini - Klasz kereszt Feszület 
T5 Temető Spigler - kereszt, 1823 Feszület 
T6 Horváth-kereszt, 1938 Feszület 
T7 Szebényi (Holicsek) Imre és neje, Jakab Verona 

keresztje 
Feszület 

T8 Szent Rókus szobra Szentek szobra 
T9 Régi temető Temető 
T10 Szent László kereszt Feszület 
T11 Templom előtti kereszt Feszület 
T12 Szentháromság-szobor Emlékmű 
T13 Kálvária és Kálváriakeresztek Kálvária 
T14 I. és II. világháborús áldozatok emlékműve Emlékmű 
T15 Szent Vendel szobra Szentek szobra 
T16 Idős molyhos tölgy helyi védett 
T17 Idős tiszafa  
T18 Löszmélyutak, löszpincék Földtudományi egyedi tájértékek 
T19 Temetői idős fák Fasor 
T20 Zsidó temető Temető 
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11. Kossuth L. u.  341 szobor 

12. Kossuth L. u. 16. 352/1 lakóház 

13. Kossuth L. u. 22. 346 lakóház, gazdasági épület 

14. Kossuth L. u. 24. 344 lakóház 

15. Kossuth L. u. 42. 267 lakóház 

16. Kossuth L. u.  270 présház 

17. Kossuth L. u.  271 présház 

18. Kossuth L. u.  277 présház kapuja 

19. Hősök tere 15. 24 lakóház, kerítésoszlop 

20. Széchenyi u. 1. 21 lakóház 

21. Temető 609 temetői feszületek (2 db) 

22. Hősök tere 5. 386 lakóház, kerítés 

23. Kiss Ernő u. 528 kút 

24. 249 présház 

25. 244 présház 

26. 45 présház 

27. 46 présház 

28. 44 góré 

29. Hősök tere 17. 553 kerítés 

30. Hősök tere 388 feszület 

31. 089 feszület 

32. 010/1 feszület 

33. 2 feszület 

34. Hősök tere 12. 27 lakóépület nyílászárói 

35. 024 feszület és Szent Vendel szobor 

36. 053 szobor 

37. zk 1079 présház 

38. zk 1077 présház 
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2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése:  
 

2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése 

 

Szebény alátámasztó javaslat véleményezési anyag, 2. Településrendezési javaslat fejezete 
alapján: 

2.2. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

 
2.2.1. A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
2.2.1.1 LAKÓTERÜLETEK 
 
A település jelenlegi lakóterületei az OTÉK szerinti „falusias lakóterület” területfelhasználási 
kategóriába sorolhatók.  

Fejlesztési terület nem került kijelölésre tekintettel arra, hogy elegendő beépítetlen telek és 
lakatlan ingatlan áll rendelkezésre. 

2.2.1.2. TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET 
 
A település központjában található, az intézmények zömét tartalmazó területet a hatályos 
terv falusias lakóterületi övezetbe sorolta. A településterv készítése során a terület a 
karakteréhez jobban illő övezeti besorolást kapott.  
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2.2.1.3. MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET 
 
A hatályos terv a település déli részén jelölt ki gazdasági célú területeket. Az egyik a most is 
működő baromfitelep és vágóhíd, amelyet a hatályos terv egyéb ipari terület kategóriába 
sorolt, a másik a meglévő sportpálya mellett, kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
kategóriába sorolt terület, amely fejlesztési területként jelenik meg.  
 
A sportpálya melletti területet mély fekvése miatt a továbbiakban nem javasoljuk beépítésre 
szánt területi övezetbe sorolni.  
 
A déli üzemi területek rendeltetésüknek és az OTÉK adta lehetőségnek megfelelően 
mezőgazdasági üzemi területi övezetbe kerültek. Mezőgazdasági üzemi területen fejlesztési 
terület nem került kijelölésre, az üzemi területek nagysága elegendő lehetőséget hagy a 
fejlesztésre. 
 
2.2.1.4 KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
 
KÜLÖNLEGES TERÜLET TEMETKEZÉSI CÉLRA 

A településen a jelenleg is működő temető területe sorolható ebbe a kategóriába. 
Fejlesztési terület nem került kijelölésre, a telek nagysága megfelel a hosszútávú 
igényeknek. 

 
2.2.2. A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
2.2.2.1.KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 
 

övezeti jel útkategória 
tervezési oszt. 

környezet 

szabályozási szélesség 

OTÉK szerint eltérő 

KÖu-1 gyorsforgalmi út K.I. 60 m 

kereszt-
szelvények 

szerint 
változó 

KÖu-2 

országos mellékút,  

gyűjtőút 

K.V. 

B.V. 
30 m meglévő 

KÖu-3 belterületi kiszolgáló út B.VI. 12 m meglévő 

KÖu-4 

külterületi egyéb út,  

mezőgazdasági út 
K.VI. 12 m 6 m, meglévő

KÖu-5 kerékpárút K.VI. 12 m meglévő 

KÖu-6 belterületi gyalogút B.VIII. 3 m meglévő 

KÖu-7 kerékpáros túraállomás    
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A megszüntetett vasúti pályát a településterv fejlesztési területként a térségi kerékpárút 
nyomvonalának jelöli ki. A volt őrház területe túraállomásként hasznosítható. 

 
 
2.2.2.2 KÖZMŰ TERÜLETEK 
 
A Szent István utca felső szakaszán, a Kossuth Lajos utca alsó szakaszán, valamint a Kiss 
Ernő utca felső szakaszán csapadékvíz elvezetési problémák állnak fenn. Egy hétköznapi 
esős idő még nem okoz gondot, de egy-egy nagyobb zivatar esetén egyértelműen 
kirajzolódik a korrekt csapadékvíz elvezetés hiánya. A csapadékvíz elvezetés javasolt 
megoldása új összekötő és kiegészítő árkok megvalósítása a 360 hrsz.-ú ingatlan déli 
telekhatára mellett, valamint a 314 és a 315/1 hrsz.-ú ingatlanok közös telekhatára mellett. 
Ez utóbbi nyugat felé folytatódna a 046/1 hrsz.-ú földrészlet déli telekhatára mellett a 
befogadó Szebényi-vízfolyásig.  
 
 
2.2.2.3.ZÖLDTERÜLETEK 
 
A település zöldterületei méretüknél fogva közkertnek minősülnek. 
 
Meglévő közkertek 
 Közkert a Hősök terén a vízfolyás két partján és a templom alatt 
 Közkert a Kossuth Lajos utca két ágának találkozásában, az összekötő út két oldalán 
 Közkert a temető alatt, az összekötő út nyugati oldalán 
 
Tervezett közkertek 
 Közkert kialakítása a Széchenyi utca és a régi temető közti területen, a jelenleg itt 

található felhagyott pincék helyén 
 Közkert kijelölése a Kossuth Lajos utca északi ágának déli oldalán, ahol a közterület 

szélességéből adódóan a közterület egy részét célszerű a jelenlegi területhasználatnak 
megfelelő területfelhasználási kategóriába sorolni. 
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2.2.2.4. ERDŐTERÜLETEK 
 
Az erdőterületek területi aránya viszonylag csekély, nagyobb összefüggő erdők a községtől 
északra és nyugatra alakultak ki. A meglévő erdőterületek védelmi, illetve egyéb 
rendeltetésűek. A településtől északra elterülő erdő az országos ökológiai hálózaton belüli 
ökológiai folyosó. Mind az északi, mind pedig a nyugati erdőtömb az MaTrT szerinti 
„Tájképvédelmi terület” övezet része. 
 

A településterv jelentősebb területi fejlesztéssel nem számol, mindössze a volt dögkút 
rekultivált területe kerül újonnan erdőterület kategóriába. 
 
2.2.2.5. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
A külterület legnagyobb részére a mezőgazdasági tájhasználat jellemző. A terepviszonyokat 
követve a tagoltabb felszínű területeken, a belterülethez kelet és nyugat felől csatlakozva 
alakultak ki a település kertes mezőgazdasági területei, a valamikori zártkertek. Művelési 
águk zömmel szántó és kert, a szőlőművelés visszaszorulóban van. Pince-présház 
viszonylag kevés telken épült, ezek egy része viszont megőrizte a hagyományos építészeti 
értékeket. Jellegzetes, hogy a lakóterületet övező domboldalakon, de még a belterületi 
határon belül beépítetlen, kiskert művelésű területek alakultak ki.  
 
A kertes, szőlő és gyümölcsös területhasználatokat javasolt fenntartani, elöregedés esetén a 
szőlő és a gyümölcsfák újratelepítésére kell törekedni. 
 
ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
A közigazgatási terület jelentős részét a termőhelyi adottságokból és a kedvező 
terepviszonyokból adódóan nagy kiterjedésű szántók borítják. Ezek általános 
mezőgazdasági terület kategóriába sorolhatók. A településtől délre elterülő szántók az 
MaTrT szerinti kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetbe tartoznak. 
 
A termőföld védelme érdekében a tájpotenciálnak megfelelő mezőgazdasági tájhasznosítás a 
jövőben is fenntartandó. 
 
TÁJGAZDÁLKODÁSI MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
Tájgazdálkodási területbe az alapvetően természetközeli használatot folytató, gyep, rét, 
legelő művelési ágú telkek tartoznak. Területi előfordulásuk tekintetében elsősorban az 
erdőszéleken és a vízfolyásvölgyekben jelennek meg. A településtől északra elterülő 
erdőtömb szélein kialakult legelők az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
részei. 

A legelő- és gyepterületek jelenlegi művelési águkban őrzendők meg, karbantartásukról 
gondoskodni kell.  

2.2.2.6. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK 
 

A település legfontosabb vízgazdálkodási területe a közigazgatási terület északi részén lévő 
erdőben található forrásból táplálkozó, majd azon észak-déli irányban végighaladó Szebényi- 

vízfolyás. A vízfolyás a belterületet is metszi, a csapadékvizek fő befogadója. A vízfolyásba a 
falutól északra, illetve a településközpontban egy-egy mellékág csatlakozik. A Szebényi-
vízfolyásra a közigazgatási terület déli szélén halastavat telepítettek. 
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A település szempontjából kevésbé jelentős, de a közigazgatási terület keleti szélén, szintén 
észak-déli irányban halad a szomszédos Véménd területén eredő Horpács-patak. 

Mindkét vízfolyásvölgy külterületi szakasza ökológiai folyosó. 

Vízgazdálkodási területnek tekintendők a településen található vízmű kutak telkei is. 

Vízgazdálkodási területet érintő területi fejlesztés nem tervezett. 

Az állandó vízfolyások, árkok karbantartását folyamatosan biztosítani kell, fokozott gondot 
kell fordítani a növényzet eltávolítására illetve az árkokban keletkező eróziós károk 
kijavítására a lakóterület védelme érdekében. 

 
2.2.2.7. TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK 
 
A Szebényi-vízfolyás déli szakaszát és a Horpács-patakot mocsaras területek kísérik, 
amelyek az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának részei. 

A mocsaras területek az itt található értékes ökoszisztémák védelme érdekében távlatban is 
megőrzendők. 

Természetközeli területen épület nem építhető. 

 
2.2.2.8. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
FELHAGYOTT TEMETŐ 

A felhagyott temető a belterület északi részén, a templom feletti dombtetőn található, remek 
kilátással a falura és a környező tájra. Jelenleg elhanyagolt állapota és az alá benyúló pincék 
beszakadása következtében fennálló balesetveszély miatt nem látogatható. 

A balesetveszély elhárítása érdekében elsődleges feladat a felhagyott temetőt övező 
pincesor mindegyikének műszaki felmérése, majd szükség esetén tömedékelése. A sűrű 
bozótosban felnőtt számtalan nagyon szép, értékes fa és cserje is, amelyek meghagyásával 
és a sűrű bozót felszámolásával hangulatos, ligetes-fás területté alakítható a terület, amely 
turisztikai attrakcióként is megállná a helyét.  
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SPORTPÁLYA 

Szebény sportpályája a település déli részén, a Szebényi-vízfolyás nyugati partján terül el. A 
hatályos terv a sportpályától délre fekvő területrészt gazdasági célú fejlesztésre irányozta 
elő, ez azonban a terület mély fekvése miatt nem támogatható. A terület az új 
településtervben az adottságokhoz igazodva a sportpálya fejlesztési területeként jelenik 
meg.  

 

SZENNYVÍZ SZIKKASZTÓ 

A közigazgatási terület nyugati szélén található szennyvíz szikkasztó a kóser vágóhídon 
keletkező szennyvíz elszikkasztására szolgál. A vágóhídról csővezetéken jut el a szennyvíz 
a szikkasztóba. 

Területi fejlesztés nem tervezett. 

 
 
2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai:  
 

2.2.1. a régészeti örökségre 
 

A régészeti értékvizsgálat része. 
 
2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre  
 

A településszerkezeti és a szabályozási terv módosításai a beépítésre szánt és beépítésre 
nem szánt területeken egyaránt a fejlődés mellett a történeti település táji és építészeti 
értékeinek megőrzését is szolgálják. Nem befolyásolják kedvezőtlenül a kialakult település 
és tájszerkezetet. 
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2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 

A műemlék rk. templom szomszédságában álló plébánia településközponti vegyes területbe 
sorolása és az épület, ingatlan közösségi célú hasznosítása pozitív hatással van a 
műemlékre.  
 
A temetőben álló műemlék kápolna tágabb környezetében a sportpálya fejlesztési terület 
kijelölése nincs hatással a műemlékre. 
 
Az alátámasztó javaslatban felsorolt fejlesztések nem befolyásolják kedvezőtlenül a 
műemlékek táji, településképi megjelenését. 
 
3. Az értékvédelmi terv:  
 

3.1. az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és 
követelmények meghatározása 

 
A helyi védelemben részesített építmények védelméről a településképi arculati kézikönyv 
alapján a településkép védelméről szóló 4/2019. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet 
rendelkezik. 
 
A településterv készítése során az önkormányzat a helyi védelem kérdését is aktualizálni 
kívánja. Számos új ingatlan méltó arra, hogy a település felvegye a listára, viszont van 
számos olyan ingatlan is, amely elvesztette a védettséggel érintett értékét, mert átépítették, 
elbontották. 
 

3.2. az önkormányzati feladatok meghatározása  
 

 A településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv) készítése során érvényre kell juttatni az országosan védett 
műemlékek megőrzésének, bemutathatóságának fenntartását, javítását. 

 Települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése  
 

Az Önkormányzat fontos feladata, hogy a település épített és természeti értékeit megőrizze, 
azt tovább fejlessze és az átalakítások során gondoskodjon a védelemről. Az épített és a 
természeti környezet elemei határozzák meg alapvetően a település lakhatóságát. Állapotuk, 
minőségük, esztétikai megjelenésük jelentősen befolyásolja a lakosok komfortérzetét és a 
település arculatát. Ebből adódóan fő feladat az értékek megőrzése és védelme, meghagyva 
a település fejlődéséhez szükséges lehetőségeket. 

A helyi védettségű építmények a település elmúlt egy-kétszáz évének emlékei, melyek 
napjainkra a kialakult hagyományoknak tekinthetők. A település építészeti arculatának 
megőrzése érdekében fontos hogy a védett épületek mintaként is szolgáljanak, hogy a 
leromlott állapotú (már nem védhető) lakóházak, gazdasági épületek és foghíjak helyén a 
hagyományokhoz illeszkedők épüljenek. Igaz ez a meglévő épületek bővítésére is. 
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