
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2012. (IX.27). Önkormányzati rendelete 

A Rózsafüzér Királynéja római katolikus templom és a Szent Anna római katolikus 
templom helyi védelem alá helyezéséről 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) 
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az épített környezet átalakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 57. §. felhatalmazása alapján a következő 
rendeletet alkotja:  

  1. §. 
(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsafüzér Királynéja   
Templomot helyi, egyedi védelem alá helyezi. 
 (2) A védelem rövid indoklása: A jelenlegi templom építése 1949. november 27-én 
kezdődött, miután a régi, XV. század végi feljegyzésekről tanúskodó kápolna a II. 
világháború során életveszélyessé vált. Átalakítására és felújítására, a jelenlegi forma 
kialakítására 1994-ben kerül sor. Jelenleg is működő római katolikus templom. 

a)    A védett érték helyrajzi száma: Cserszegtomaj Község, 378. hrsz. belterület  
b)    A védett érték rendeltetése és használati módja: működő római katolikus templom. 
c)    A védelem védettségi kategóriája: helyi egyedi védelem a templom egészére.    

 2. §. 
 (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Anna   
Templomot helyi, egyedi védelem alá helyezi. 
 (2) A védelem rövid indoklása: A Szent Anna Templom építése 1893-ban kezdődött, 
felszentelése 1894. július 26-án történt. Átalakítási és felújítási munkálatok több ízben 
történtek- a II. világháború után, 1993-ban, valamint 2000-ben. Jelenleg is működő római 
katolikus templom, mely a mai korban Cserszegtomaj egyetlen XIX. századi középülete.  

a)    A védett érték helyrajzi száma: Cserszegtomaj Község 1676 hrsz belterület 
b)    A védett érték rendeltetése és használati módja: működő római katolikus 

templom. 
c)    A védelem védettségi kategóriája: helyi egyedi védelem a templom egészére.    

  3.§. 
A templom helyi, egyedi védelmének biztosítására az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény és az építészeti örökség helyi védelmének 
szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 4. §. 
 Ez a rendelet 2012. szeptember 30-án lép hatályba. 
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