F.M. Közgyőlése 396/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata

a Fejér megyében található, jelentıs építészeti értékeket képviselı épített
örökségek és kastélyok helyzetérıl, környezetvédelmi, kulturális, turisztikai és
térségi feladatokba való bekapcsolásuk lehetıségeirıl

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér megyében található, jelentıs
építészeti

értékeket

képviselı

épített

örökségek

és

kastélyok

helyzetérıl,

környezetvédelmi, kulturális, turisztikai és térségi feladatokba való bekapcsolásuk
lehetıségeirıl szóló tájékoztatót és az alapján a követezı határozatot hozza:

1. A Fejér Megyei Önkormányzat elısegíti a programmal rendelkezı nádasdladányi,
fehérvárcsurgói és dégi kastélyokban kulturális, idegenforgalmi, nemzetközi
kapcsolatok és a tudományos tárgyú elıadások szervezését. Nagy értéknek
tekinti a Fejér megyére és a kistérségre kisugárzó tevékenységüket, valamint a
nemzeti vagyon részét képezı mőemlék-együttes és kert megırzéséért és
ápolásáért kifejtett munkájukat. A Fejér Megyei Önkormányzat évente tekintse át
az együttmőködés elmúlt idıszakra vonatkozó eredményeit és a következı
idıszakra vonatkozó lehetıségeit. Az együttmőködésbe vonja be az érintett
kistérségi

társulások

önkormányzatait,

valamint

kulturális,

turisztikai

és

természetvédelmi szereplıit.

2. A Fejér Megyei Önkormányzat a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen támogatja a fehérvárcsurgói, a nádasdladányi és dégi kastélyok
alapítványainak azon tevékenységét, hogy térségi vagy megyei befektetık
vonzásával
teremtésével

a

befektetési
elısegítsék

lehetıségek
a

nemzetek

bemutatásával,
közötti

új

gazdasági

munkahelyek
és

kulturális

együttmőködést. A Fejér Megyei Önkormányzat évente tekintse át az
együttmőködés elmúlt idıszakra vonatkozó eredményeit és a következı
idıszakra vonatkozó lehetıségeit. Az együttmőködésbe vonja be az érintett
kistérségi társulások önkormányzatait, valamint gazdasági és kulturális szereplıit.

3. Fejér Megye Közgyőlése a település múltját reprezentáló, sajátos építészeti és
természeti értékeinek és történeti kertjeinek megırzése érdekében felhívja az
érintett települési önkormányzatok figyelmét arra, hogy a védettség fenntartásáról
szóló önkormányzati rendeletek megalkotása az illetékes önkormányzatok
feladata. A Közgyőlés kéri a települési önkormányzatokat a helyi védelmet
kinyilvánító rendeletek megalkotására, ill. megújítására, mert ennek hiányában
jogilag nem élvezhetnek védelmet az értékes építészeti örökséghez tartozó
kastélyok és történeti kertek.

4. A Közgyőlés felkéri a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács Elnökét, hogy a
kastélyok és történeti kertek, valamint programjaik megvalósulását a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnál segítse elı.

Székesfehérvár, 2009. január 5.
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