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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźlr ozati jav as|at a bizottság, számźÍa..

A Vrárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Humánszolgáĺtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az eIótenesztés mestársyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testiilet!

A Képviselő-testtilet mega|kotta az 5|l2011'(x.19.) önkormányzati rendeletét a helý
épitészeti, műszaki tervtanács |étręhozásáľől és működési rendjéről, a rendelet 20||. október
l-jén lépett hatá|yba.

A Főépítészi Iroda havonta 1 alkalommal tervezte összehívni az tiléseket. A 2012. évi
koltségvetés elfogadásakoľ azoĺbaĺ a mfüödtetéshez szükséges, előre tewezett évi
költségnek csak a felét kapta meg a Főepitészi Iroda, ezért az ülések szźlmát csökkenteni
sztikséges, kéthavonta lesz csak Tervtanács. Igy azoĺbaÍL az ęítési engedé|yezési eljarás
nagyon meghosszabbođik, mert az engedély kiadásával meg kell várni a tervtanács
véleményét.

Mindezek a|apján indokolt, hogy a két tervtanácsi ülés közti időszakban a kisebb súlyĹl,
városképi szempontból kevésbé jelentős tigyekben elegendő legyen a ftiépitészi állásfoglalás
is (p1.: vakolatjavítás, homlokzatsziĺezés egyéb beavatkozás nélkĺil, 100m,-t meg nem haladó
beépítések stb.), amennyiben eze|<re vonatkozó javaslatot tesz az első foku építési hatóság. A
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mellékutcfüban történő homlokzatsziĺezés, erkélybeépítés, tetőtérbeépítés esetén a két
tervtanács közĺitt beérkező tervekre fóepitészi állásfoglalás készülne. A ťoúfuonalakon,
fovárosi és helý szempontok alapjarl védett utcákban, helý projektekkel éľintett teľületeken
továbbra is megmaradĺa a Tervtanács véleményezési joga minden esetre (p1.: körutak,
Rákóczi út, Baľoss u., Üllői út, Reviczky-Iftudy utcfü vonala, Bródy S. u., Népszíllhtz u.
stb.).

Az évszaki sajátosságnak megfelelően megszaporodtak a kisebb épület felújítások, melyekben
a fóépítészi állásfoglalás is elegendő lenne. A munkafolyamatok időben való megkezdéséhez
gyors döntés szükséges, hogyalakóköz<isségekkihasználhassfü apźiyazati lehetőségeket.

Mindezek alapjźn a rendeletmódosítás hatályba lépéséül javaslom 20T2. április l-jét
megjelölni, azzal, hogy a hatźiya a már folyamatban lévő ügyekľe is kiteľjedjen. A tervezett
módosításnak pénztigý vonzata nincs.

A helý önkormanyzatokról sző|ő |990. évi LXV. töľvény 10. $ (1) bekezdés a) pontja szeľint
a képviselő-testtilet hatásköľéből nem ruhźnhatő át a rendeletalkotás.

Fentiek alapján kérem az 1'. sz. melléklet szerinti rendelet elfogadását!

Budapest, 2012. március 09.
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1. sz. mellék|et

Budapest Főváros VIII. kerĺĺlet Józsefváľos OnkormányzataKépviselő.testiiletének

... l20t2. (.......) önkormányzatĺ ľendelete

a helyĺ építészetĺ és műszakĺ teľvtanács létľehozásáról és míĺkiidési ľendjéről szóló
5|'ĺ2011. (x.19.) tinkoľmányzati rendelet mĺídosításáľól

Budapest Fővĺíros VIII. kertilet Józsefuiĺros onkormányzat Képviselő-testtilete a
településrendezési és az építészeti-mriszaki tervtanácsokról szóló 25212006. (xII.7.) Korm.
renđelet 1. $ (1) bekezdésében) az Alaptörvény 32. cilĺk (2) bekezdésében meghatźrozott

feladatkörében eljaľva a következőket rendeli el:

1. $ A helý építészeti és műszaki tervtanács létrehozásáról és működési renđjéről szóló
51120|1. (IX.19.) önkormĺĺnyzati rendelet 3. $-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(2a) Az (1) bekezdésben felsorolt tervek esetében egyedi elbíľálás alapjźĺn, a városképi
megjelenés szempontjából kevésbé jelentős ügyekben.kiemelt projektekben nęm szereplő

mellékutcfüban _ ktilönösen vakolatjavitás, homlokzatszínezés, egyéb beavatkozás nélkĺil,
100m2 területet meg nem haladó beépítés esetén -, az 1||etékes elsőfolĺi építési hatóság
javaslata a|apjan az önkormtlnyzati fóépitć:sz állásfoglalása is elegendő.''

2. $ Ez a rendelet 2OI2. április l-jén lép hatźiyba, ľendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2012. március .....

fuman Edina
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đr. Kocsis Máté
polgármesteľ



Budapest.Főváľos V[II. keľĺĺlet
Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-

testĺiletének

a helyi építészeti és műszakĺ telvtanács
létľehozásáľól és míĺkiidésĺ ľendjéľől szóló
51 12011. (D(. 1 9.) önkoľmányzatĺ ľendelete

3.$ (1) A TeManács - a kiilön jogszabá|yban
meghatźrozottakon kívĺil _ véleményezi :

a) a helyi védelemmel érintett ingatlanokon
valamennyi v á|toztatźsr a vonatkozó tervet,

b) a városképi jelentőségű tenileteken aZ
illeszkeđés tisztázása érdekében az
emeletráépítések, tetőtérbe építések terveit,

c) a meglévő épületek rekonstrukciójanak'
emeletráépítésének, tetőtér beépítésének,
homlokzati felújításának engedélyezési
teľveit,

d) az onkormźnyzati fenntaľtású íntézmények
felújítására, átépítés&e, bővítésére
vonatkozó terveket,

e) az önkormányzati beruházások építési
eĺgedé|y ezési terveit,

Đ azűjkoztźrgyak(pavilon, szobor, krit, stb.),
önálló reklámhordozók építési
engedélyezési terveit,

g) a köneriiletek kialakításának,
źúa|ak'ltásźĺnak,felújításránakengedélyezései
terveit,

h) a fővárosi tęrvtanács illetékességi körébe
tartozó terveket eseti megállapoďás alapjrán.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt tervek
esetében az ĺinkormányzati fóépitész
állásfoslalását kell kérni'

Budapest.Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefváľosi Onkoľmányzat Képviselő-

testületének
..../201f . (....) tinkormányzati ľendelete

a helý építészeti és miÍszaki tervtanács
létľehozásáľól és míĺködési ľendjéľől szĺóló
5| 1201|. (x.19.) tinkoľmányzati ľendelet

módosításáľól

A Rendelet 3. $-a a következő (2a) bekezdéssel
egésziil ki:

(2a) Az (1) bekezdésben felsorolt tervek
esetében egyedi elbírálás alap1án, a városképi
megjelenés szempontjából kevésbé jelentős
ügyekben1 kiemelt projektekben nem szereplő
mellékutcäkban ktilönösen vakolatjavítás,
homlokzatszinezés, egyéb beavatkozźls nélkiil,
100m2 területet meg nem haladó beépítés
esetén -, az I||etékes elsőfoku építési hatóság
javaslata a|apjźn az önkormźnyzatí főepítész
állásfoslalása is


