
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2021/_________ számú HATÁROZAT 

 

az Épített kulturális örökség jegyzékébe foglalt javaslatok, történelmi műemlékké 

nyilvánításuk, valamint a besorolásig történő védelméről szóló, 13/2001-es számú 

tanácshatározat mellékletének módosításáról 

 

 

 Kovászna Megye Tanácsa,  

a 2021 _____________ ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését, amelyben javasolja 

az Épített kulturális örökség jegyzékébe foglalt javaslatok, történelmi műemlékké 

nyilvánításuk, valamint a besorolásig történő védelméről szóló, 13/2001-es számú 

tanácshatározat mellékletének módosítását, 

figyelembe véve: 

  

- az Urbanisztikai és Adminisztratív Igazgatóság jelentését, valamint a 

szakbizottságok jóváhagyásait 

- a 2001/422-es, utólagosan módosított és kiegészített műemlékvédelmi törvényt  

- a 2000/43-as, utólagosan módosított és kiegészített kormányhatározat a régészeti 

örökség védelmére és az országos érdekeltségű régészeti lelőhelyekre vonatkozóan, 

- Kovászna Megyei Kulturális Igazgatóság 2017.09.14/966 számú átiratát, melyet  

2017.09.14/9441 számmal jegyeztek be Kovászna Megye Tanácsának Főiktatójában,  

- a Megyei Műemlékvédelmi Bizottság 2021.03.18/2648-as számú jóváhagyását  

- az 2003/52-as számú, közigazgatás döntési átláthatóságáról szóló törvényben előírt 

eljárásoknak eleget téve, 

- az utólagosan módosított és kiegészített, Közigazgatási Törvénykönyvre 

vonatkozó 2019/57-es sürgősségi kormányrendelet 173-as cikkelye, (1) bekezdés f). pontját, 

illetve a 182-es cikkelyét 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyetlen szakasz. Kovászna Megye Tanácsa Épített kulturális örökség jegyzékébe 

foglalt javaslatok, történelmi műemlékké nyilvánításuk, valamint a besorolásig történő védelméről 

szóló, 13/2001-es számú tanácshatározatának melléklete a következőképpen módosul: 

 

1. I. fejezet - Régészeti műemlékek és lelőhelyek, 1-12 számú pozíciókat 

visszavonják. 



2. II. fejezet - Építészeti műemlékek, épületegyüttesek, ipartörténeti 

műemlékek - 4, 47, 66, 89, 91, 101 számú pozíciókat visszavonják; a 

 - 138-as pozíció után új tétel szerepel 139-es sorszámmal, a következő 

tartalommal: 

„ 

Sor-

szám 

Év, 

Értékbesorolás 

Helyszín Elnevezés Behatárolás 

139 1996-ban 

javasolva 

SÂNZIENI 

a Perkő nyugati oldala 

Tarnóczi-

kastély 

romjai 

középkor,  

XV. század 

KÉZDISZENTLÉLEK 

 „ 

3. IV. fejezet - Emlékművek, emlékhelyek, emlékhelyegyüttesek, 28-as és 51-es 

számú pozíciókat visszavonják  

4. VI. Fejezet – az Épített kulturális örökség jegyzékének bővítése 

I. Műemlékek és régészeti lelőhelyek, 1. pozíció visszavonják.  

V.2. – Temetők, 1-es és 5-ös számú pozíciót visszavonják. 

  

Sepsiszentgyörgy, 2021._______________. 

 

TAMÁS Sándor 

            elnök 

 Ellenjegyzi: 

           VARGA Zoltán 

  Kovászna megye főjegyzője 

 

 

 

Jelen okirat továbbítódik: 

 - 1. pld. Kovászna Megyei Prefektúra, 

 - 2. pld. Közigazgatási Osztály, 

 - 1 pld. Urbanisztikai és Adminisztratív Igazgatóság, 

 - 1 pld. Kovászna Megyei Kulturális Igazgatóság. 

  

CsE 

 

 

 



ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

Elnök 

Ikt. szám 3.599/08.04.2021 

 

 

 

Jóváhagyási jelentés 

 

 

az Épített kulturális örökség jegyzékébe foglalt javaslatok, történelmi műemlékké 

nyilvánításuk, valamint a besorolásig történő védelméről szóló, 13/2001-es számú 

tanácshatározat mellékletének módosításáról 

 

 

Kovászna megyében számos olyan ingatlan, épület és terület található, amelyek a 

helyi, nemzeti és egyetemes kultúra számára kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Ebben a 

tekintetben a Megyei műemlékvédelmi bizottság szerepe monitorizálni és engedélyezni 

bármilyen beavatkozást az Épített kulturális örökség jegyzékében szereplő épületeken.  

A 13/2001-es számú tanácshatározat 2. cikkelye előírja a jegyzék rendszeres 

felülvizsgálatát, a megyei műemlékvédelmi bizottság jóváhagyásával.  

Az Épített kulturális örökség jegyzékét 2000-ben állították össze, majd 2001-ben 

bővítették, azóta nem történt módosítás.  

Jelen tanácshatározat a következő tételek törlését javasolja a névjegyzékből: 

 azokat a tételeket, amelyeket 2001–2020 között a 422/2001-es számú 

műemlékvédelmi törvény alapján történelmi műemléknek sorolták be és felkerültek 

a történelmi műemlékek jegyzékébe (Történelmi műemlékek jegyzéke 2015. 

Kovászna megye, Románia Hivatalos Közlönye, 1. rész, Nr. 113 bis/05.02.2016.) 

 régészeti lelőhelyeket, amelyek a 43/2000-es számú, a régészeti lelőhelyek 

védelmére és országos érdekeltségű lelőhelyek besorolására vonatkozó 

kormányhatározat alapján kaptak védettséget, nincs szükség plusz védelemre. 

 

A következő tételeket javasoljuk törlésre:  

I. RÉGÉSZETI MŰEMLÉKEK ÉS LELŐHELYEK 

1–12. pozíciók a 43/2000-es kormányhatározat alapján élveznek védettséget 

II. ÉPÍTÉSZETI MŰEMLÉKEK, ÉPÜLETEGYÜTTESEK, IPARTÖRTÉNETI 

MŰEMLÉKEK 

4. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-21020. 

47. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-21055. 

66. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-20303. 

89. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-21104. 

91. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-20982. 



101. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13272. 

 

IV. EMLÉKMŰVEK, EMLÉKHELYEK, EMLÉKHELYEGYÜTTESEK 

28. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-III-m-B-13346. 

51. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-III-m-B-13342. 

 

VI. BŐVÍTÉS (az Épített kulturális örökség jegyzékének bővítése) 

1. MŰEMLÉKEK ÉS RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

1. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-I-s-A-13085. 

 

2. TEMETŐK 

1. pozíció – történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-20302. 

5. pozíció történelmi műemlék-besorolás, Cod LMI 2015: CV-IV-a-B-13351. 

 

 

A fent ismertetetteket figyelembe véve javaslom a tanácshatározat tervezet 

elfogadását, az Épített kulturális örökség jegyzékébe foglalt javaslatok, történelmi 

műemlékké nyilvánításuk, valamint a besorolásig történő védelméről szóló, 13/2001-es 

számú tanácshatározat mellékletének módosításáról. 

 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.M./ 4 ex. 

 


