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1.) Helyi értéktár 
 
324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 
a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok 
munkájának szabályozásáról 
 

1. § h) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az 
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek 

 
Helyi értéktár: 
 

Deák-kút „természeti környezet” szakterületi kategória 
 
16/2020. (II.12.) KÉB határozat 
A Kehidakustányi Értéktár Bizottság határoz a Deák kút Települési Értéktárba történő 
felvételéről az természeti környezet kategóriába. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testületét 
a döntésről tájékoztassa, kezdeményezze az ajánlás elektronikus felületen történő 
megjelenését, illetve a Megyei Értéktár Bizottság tájékoztatását. 

 
2.) Településképi védelem 
 
Helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 27/2007. (XI. 20.) 
önkormányzati rendelet: 
 

1. § (2) A Zala Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 71/1981. VB. számú határozatával 
védetté nyilvánított Kehidakustány község területén lévő Deák-kút és környezete ingatlan helyi 
jelentőségű védett természeti terület védettségét a képviselő-testület e rendelettel fenntartja. 
 
3. § A védettség indoka és célja: az iskolapark, valamint a Deák-kút és környezetének tájképi 
védelme. 

 
Kehidakustány község településképének védelméről szóló 11/2019. (X.09.) önkormányzati rendelet: 
 

2. § 
E rendelet alkalmazásában: 
1. helyi védett érték: a helyi egyedi és területi védelem alatt álló építészeti, táji- és természeti 
értékek összessége. 
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3. § 
(1)A helyi védelem célja az épített környezet jellegének, a táji-, természeti környezetnek, ezen 
belül az értéket képező védetté nyilvánított elemeinek fenntartása és ezzel a település 
identitásának megőrzése a jelen és a jövő nemzedékek számára.  
(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, utcaképi, 
építészeti és történeti szempontból védelemre érdemes területek, épületek, építmények, 
növények vagy növény-együttesek megőrzése, ennek érdekében azok nyilvántartásba vétele 
és a védelem módjának és eszközének meghatározása. 
 
18. § 
(1) E rendelet 2. melléklete szerint lehatárolt és a 2. függelék szerinti jegyzékben szereplő helyi 
területi védelemmel rendelkező természeti értékeket a területre készített kezelési terv szerint 
kell fenntartani. 

 
1. melléklet:  
 
2. Helyi védelem alatt álló táji-, és természeti értékek 
 
helyszín érintett   hrsz   terület    védetté nyilv. éve           védelem indoklása 
Deák kút és környéke   075 4.2862 ha 1981            A kút és környezetének 
megőrzése 

 
Települési Arculati Kézikönyv: 
 

Helyi védettség 
 
A település közigazgatási területén jelenleg a Deák-kút környéke és az Iskolapark áll helyi 
védelem alatt. A zártkertekben található kiemelkedő botanikai és zoológiai értékek védelme 
érdekében Kehidakustány Község Önkormányzati Képviselőtestülete helyi jelentőségű 
természetvédelmi területet alakít ki az alábbi területeken: 
 
Kehida: Öreg-hegy 
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A Deák Ferenc Kúria és Múzeum üzemeltetésével („082063 Múzeumi kiállítási tevékenység” 
szakfeladatkód) kapcsolatos „egyéb szolgáltatások” kiadásokra könyvelt költségtípusok 2021.01.01. és 
2021.08.31. közötti időszakban: 
 
 
B-Modem Kft: 
 

• GSM SIM kártya éves kommunikációs költsége (távfelügyeleti rendszer) 
• vagyonvédelmi távfelügyeleti díj 
• tűzjelző berendezés távfelügyeleti díja 

 
NHKV Zrt.: 
 

• hulladékszállítás díja 
 
Gelencsér Gábor e.v.: 
 

• „Országos Katalógus” honlapon történő megjelenés 
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