
Eldterjesztes
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselo-testiilete szamara

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, Dr. Erdss Gabor alpolgarmester

A kepviselo-testiileti tiles idopontja: 2022. majus 5. ...........sz. napirend

Targy: Javaslat ideiglenes helyi vedelemmel kapcsolatos dontesek meghozatalara (Vaj
da Peter utca 33-35. sz, Prater utca 69. sz. ingatlanok)
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a dontes elfogadasahoz egyszerii tobbseg 
sziikseges.
ELOKESZiTb SZERVEZETI EGYSEG: VAROSEPITESZETIIRODA

Keszitette: Peterffy Marton

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas: Horich SZILVIA

Jogi kontroll: dr. Bojsza Krisztina ’/^ 
Beterjesztesre alkalmas:

DR. VOROS SZILVIA X

ALJEGYZO
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi v X
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag X 
velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi □
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag veleme- □ 
nyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi □
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi □

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara: A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag es a Kultura- 
lis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag javasolja a Kepviselo- 
testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Helyi ertekek megsemmisulesenek megelozese miatt ket epiilet ideiglenes helyi vedette nyilvanita- 
sanak iigye valt akutta.

1. A Vajda Peter utca 33-35. sz. alatti templomtoronyhoz, egykor templomi funkciot betolto epiilet 
is tartozott, melyet 2011-ben lebontottak, inert nem volt kihasznalhato a tulajdonos, Kobanyai 
Evangelikus Egyhazkozseg altal.

Az evangelikus hitkozseg a mult szazad harmincas eveiben kapta meg az eredetileg iskolai tomate- 
remkent hasznalt epiiletet, amit aztan Lux Kalman tervei alapjan epitettek at templomma. 1934-ben 
szenteltek fel, a maig megmaradt torony ket evvel kesobb kesziilt el. A Kobanyai Evangelikus Egy- 
hazkozseg ertekesitette a 38589 hrsz-u ingatlant (1. melleklet tulajdoni lap), melyen a torony all, igy 
a hasznositas soran velhetden bontasra keriilne az epiilet. A polgarmester kezdemenyezesere meg- 
indult a keriileti helyi vedelem ala helyezes eljarasa. A bontasi engedely megadasanak nines ismert
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akadalya. Jelenlegi allapota igen leromlott, melyet a mellekelt fotodokumentacio (2. melleklet) is 
bemutat, statikai problemak is fennallnak.
2. Kerekes Viktoria kerelmet nyujtott be (3. melleklet) a Prater utca 69. sz., 36116 hrsz alatti haz 
homlokzatanak es kapubejarojanak helyi vedelem ala vetelet javasolva. A tarsashaz gazdagon diszi- 
tett szecesszios homlokzata es a kapualj is altalanos rossz allapotban van. Az ertekleltar nem kesziilt 
meg el az epiilet helyi vedette nyilvanitasahoz, igy a vegleges helyi vedettseg nem allapithato meg. 
Az epiilet 42,64%-ban a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban all.

A helyi vedette nyilvanitas szabalyait a telepiileskep vedelmerol szolo 2/2022. (I. 20.) onkormany- 
zati rendelete (tovabbiakban: R.) tartalmazza. AR. 14. § szerint a kezdemenyezest kovetoen a fo- 
epitesz javaslatara a polgarmester a Kepviselo-testiilet ele terjeszti a helyi vedelemre javasolt ertek 
ideiglenes vedelem ala helyezeset. A Kepviselo-testiilet legfeljebb egyeves idotartamra adja meg az 
ideiglenes vedelmet, melyet indokolt esetben egyszer es legfeljebb tovabbi egy evre meghosszab- 
bithat. Az ideiglenes vedelem legkesobb a helyi vedelemrol szolo kepviselo-testiileti dontes hataly- 
ba lepesevel szunik meg. A R. 21. § szerint helyi illetve ideiglenes vedelem alatt allo epitmenyt, 
epitmenyreszt csak a helyi vedettseg megsziineset kovetoen lehet lebontani.

Tekintettel arra, hogy a vedette nyilvanitas folyamata meg nem zarult le, igy az ideiglenes vedett- 
seggel megakadalyozhato az epiilet bontasa. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46.§ (2) b) pontja 
szerint a bontasi engedely iranti kerelem elbiralasa soran az epitesiigyi hatosag vizsgalja, hogy az 
epitmeny, epitmenyresz elbontasat jogszabaly vagy ingatlan nyilvantartasi bejegyzes nem tiltja-e. 
Igy a bontasi engedely kiadasa, illetve annak tovabbi karosodasa megakadalyozhato az ideiglenes 
vedelem ala helyezessel a helyi vedette nyilvanitasi eljaras lezarasaig.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatarozza meg a helyi vedelem szabalyait, melyben a 23/A.§- 
ban meghatarozasra keriilt a helyi vedelem celja: „A helyi vedelem celja a telepiiles szempontjdbol 
hagyomdnyt drzo, az ott elt es eld emberek, kbzbssegek munkdjdt es kultiirdjdt tukrozo sajdtos meg- 
jelenesu, a telepule skepet meghatdrozd epiteszeti es tdji ertek vedelme ”.
Mindezekre tekintettel kerjuk a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy a hatarozati javaslatban foglaltak 
szerint dontson a Vajda Peter utca 33-35. sz. alatti templomtorony es a Prater utca 69. sz. alatti epii- 
let homlokzatanak es kapubejarojanak vedette nyilvanitasa targyaban.

II. A beterjesztes indoka

A Kepviselo-testiilet jogosult a helyi vedette nyilvanitasrol donteni.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a Vajda Peter utca 33-35. sz. alatti templomtorony es a Prater utca 69. sz. alatti epii- 
let ideiglenes vedette nyilvanitasa. Penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet

Az eloterjesztes Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 10. § 
(2) bekezdesen, 13. § (1) bekezdes 1. pontjan, a 23. § (5) bekezdes 5. pontjan, 41. § (3) bekezdesen, 
a 42.§ 17. pontjan alapul.
A telepiileskep vedelmerol szolo 2016. evi LXXIV. torveny 12. § (2) bekezdese.
Felhatalmazast kap az onkormanyzat kepviselo-testulete (kozgyulese), hogy - a (2a) bekezdes sze- 
rinti jogszabalyok hatalya ala tartozo telepiileskepi szempontbol kiemelt jelentosegii, egyedi telepii- 
leskep-vedelem alatt allo teriilet kivetelevel - a telepiileskepi rendeletben allapitsa meg
a) a telepiileskepi kovetelmenyeket,



b) az onkormanyzati tamogatasi es osztonzo rendszer reszletes tartalmat,
c) a szakmai konzultaciora, a telepiileskepi velemenyezesi, a telepiileskepi bejelentesi es a telepii
leskepi kotelezesi eljarasra vonatkozo reszletes szabalyokat,

d) azon - jogszabalyban epitesugyi hatosagi engedelyhez kotott - epitesi tevekenysegek koret, ame- 
lyek megkezdeset telepiileskepi velemenyezesi eljarashoz koti,
e) azon - jogszabalyban epitesugyi hatosagi engedelyhez es az Etv. 33/A. § szerint egyszerii beje- 
lenteshez nem kotott - epitesi tevekenysegek, az Etv. 57/F. § hatalya ala nem tartozo rendeltetesmo- 
dositasok es a reklamelhelyezesek koret, amelyek megkezdeset telepiileskepi bejelentesi eljarashoz 
koti,
f) a telepiileskepi kotelezettseg megszegese es vegrehajtasa eseten alkalmazhato birsag esetkoreit, a 
torveny keretei kozotti merteket, kiszabasanak es behajtasanak modjat,
g) a reklamhordozo es reklam elhelyezesere vonatkozo tilalmak es korlatozasok alol e torveny altal 
megengedett eltereseket,
h) a helyi onkormanyzat illetekessegi teruleten letesitheto reklamhordozok szamat, megjelenesuk 
kiilonos formai (miiszaki) kovetelmenyeit.
Az epitett komyezet alakitasarol es vedelmerol szold 1997. evi LXXVIIL torveny 57. § (2)-(3) be- 
kezdese.
(2) A helyi epiteszeti orokseg ertekeinek feltarasa, szambavetele, vedette nyilvanitasa, fenntartasa, 
fejlesztese, drzese, vedelmenek biztositasa a telepiilesi onkormanyzat feladata. Az orszagos teriileti 
miiemleki vedelem az egyes ingatlanokon fennallo helyi egyedi vedelem hatalyat nem erinti.
(3) A helyi vedette nyilvanitasrol vagy annak megsziinteteserol, tovabba a vedettseggel osszefuggo 
korlatozasokrol es kotelezettsegekrol es tamogatasokrol a telepiilesi onkormanyzat (a fovarosban a 
fovarosi es a kertileti onkormanyzat is) a telepiileskepi rendeletben dont.
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 2/2022. (I. 20.) 
onkormanyzati rendelete a telepuleskep vedelmerol
6. A helyi vedelem ala helyezes, valamint annak megsziintetesere iranyulo eljaras szabalyai
14. § (1) A helyi vedelem ala helyezesre, illetve annak megsziintetesere barmely termeszetes vagy 
jogi szemely, tovabba jogi szemelyiseggel nem rendelkezd szervezet - a polgarmesterhez irasban 
benyujtott - kezdemenyezese alapjan keriilhet sor.
(2) A helyi vedelem ala helyezes, illetve megsziintetes ertekvizsgalat alapjan tortenik, melynek el- 
keszitese es benyujtasa a kezdemenyezo feladata.
(3) A helyi vedelem ala helyezesre vonatkozo kezdemenyezesnek tartalmaznia kell:
a) a vedelemre javasolt ertek megnevezeset, egyedi vedelem eseten cimet, helyrajzi szamat, teriileti 
vedelem eseten a terulet lehatarolasat a helyrajzi szamok megjeldlesevel,
b) a vedelem jellegevel kapcsolatos javaslatot,
c) a vedelemmel kapcsolatos javaslat rovid indokolasat,
d) a kezdemenyezo nevet, megnevezeset, lakcimet, szekhelyet.
(5) A helyi vedelem ala helyezes, illetve annak megsziintetesere iranyulo eljaras a kezdemenyezes 
benyujtasaval indul.
(6) A (2) bekezdesnek megfeleloen benyujtott kezdemenyezest kovetoen a foepitesz javaslatara a 
polgarmester a Kepviselo-testiilet ele terjeszti a helyi vedelemre javasolt ertek ideiglenes vedelem 
ala helyezeset.



(7) A Kepviselo-testiilet legfeljebb egyeves idotartamra adja meg az ideiglenes vedelmet, melyet 
indokolt esetben egyszer es legfeljebb tovabbi egy evre meghosszabbithat. Az ideiglenes vedelem 
legkesobb a helyi vedelemrol szolo kepviseld-testuleti dontes hatalyba lepesevel szunik meg.
(8) Amennyiben a kezdemenyezes hianypotlasra szorul, es azt a polgarmester erre vonatkozo felhi- 
vasa ellenere 15 napon belul a kezdemenyezd nem egesziti ki, a javaslatot a polgarmester erdemi 
vizsgalat nelkiil elutasitja.
(9) Az eljaras kezdemenyezoje az eljaras meginditasat koveto 60 napon belul elkesziti az ertekvizs- 
galatot a 4. melleklet szerinti tartalommal. Az ertekvizsgalat koltseget a kerelmezo viseli.
(10) Az ertekvizsgalat dokumentacioja annak az Onkormanyzathoz torteno beerkezeset koveto 8. 
naptol 30 napig megtekintheto az Onkormanyzat honlapjan. A dokumentaciora a kozzeteteltol sza
mitott 30 napon belul irasban barki eszrevetelt tehet, melyet a polgarmestemel kell benyujtani.
15. § (1) A helyi vedelem ala helyezes, illetve annak megszuntetese iranti eljaras meginditasarol az 
Onkormanyzat honlapjan 8 napon belul tajekoztatast kell kozzetenni, tovabba irasban ertesiteni kell 
az erdekelteket.
(2) Az eljaras soran erdekeltnek minosul
a) az eljaras targyanak tulajdonosa, kezeloje, hasznaloja, a tulajdonos meghatalmazott kepviseloje,
b) a kezdemenyezd,
c) az illetekes epitesiigyi hatosag,
d) Budapest Fovaros Onkormanyzata, valamint
e) az illetekes oroksegvedelmi szerv.
(3) Az ingatlan hasznaldjanak ertesitese a tulajdonos utjan tortenik.
16. § (1) A helyi vedette nyilvanitashoz, vagy annak megsziintetesehez a kezdemenyezonek szukseg 
szerint be kell szerezni a vedendo ertek jellegetdl fuggden a muemlekvedelmi, termeszetvedelmi, 
regeszeti szakhatosag, valamint egyeb szakertok velemenyet, vagy az elokesziteshez sziikseges 
erintett helyi, szakmai, tarsadalmi szervezetek allaspontjat.
(2) Az eljaras meginditasarol szolo ertesitest irasban kell kozolni a javaslattevo es a velemenyezd 
szervekkel, valamint az erdekeltekkel.
(3) Amennyiben az erdekeltek felkutatasa azok nagy szamara vagy tartozkodasi helyere tekintettel 
aranytalan nehezsegekbe iitkozne, ugy ertesitesuket a kozhirre tetellel megtbrtentnek kell tekinteni. 
Kozhirre tetelnek minosul az Onkormanyzat honlapjan torteno legalabb 30 napig elerheto megjelen- 
tetes.
(4) A kezdemenyezessel kapcsolatban az erdekeltek az ertesites kezhezveteletol szamitott 30 napon 
belul irasbeli eszrevetelt tehetnek a polgarmestemel.
(5) Amennyiben a javaslattevo velemenyezd szervezetek, illetve erdekeltek hataridon beliil nem 
terjesztik eld irasban javaslataikat, velemenyuket, illetve eszreveteleiket, ugy abban az esetben ugy 
kell tekinteni, hogy az eljaras meginditasat nem ellenzik es az iigyben javaslatot, velemenyt, eszre
vetelt nem kivannak tenni.
17. § (1) A Kepviselo-testiilet a 14. § (2) vagy (3) bekezdesben foglaltaknak megfelelo tartalmu 
kezdemenyezes benyujtasatol szamitott 180 napon beliil dont a helyi vedelem ala helyezesrol vagy 
annak megsziinteteserol.
(2) A helyi vedelemmel kapcsolatos kepviseld-testuleti dontesrol irasban ertesiteni kell a 15. § (2) 
bekezdesben meghatarozott erdekelteket, es a dontesrol az Onkormanyzat honlapjan a dontes napja- 
t61 szamitott 8 napon beliil tajekoztatast kell kozzetenni.
18. § (1) A helyi vedelem tenyet a keriileti szabalyozasi terven fel kell tiintetni.



(2) A helyi vedelem ala helyezest elrendelo onkormanyzati rendelet hatalyba lepeset kovetd 15 na- 
pon beliil a jegyzo kezdemenyezi az ingatlanugyi hatosagnal a vedelem jogi jellegkent valo feljegy- 
zeset.
19. § (1) A helyi egyedi vedelem ala helyezett epitmeny, kbzterulettel hataros epitmenyreszlet, al- 
kotas, utcabutor csak egyseges megjelenesu tablaval jelolhetb meg, amely a vedelem targyanak 
megnevezese mellett tartalmazza a vedett ertek fajtajat, a tervezd nevet es a megepiiles evet. A tab- 
lat az Onkormanyzat cimere disziti.
(2 ) A tabla elkeszitteteserdl, elhelyezeserol a polgarmester gondoskodik. A tabla elhelyezeset az 
erintett ingatlan tulajdonosa tumi koteles. A tabla elhelyezese, fenntartasa es pdtlasa az Onkor- 
manyzat feladata.

Fenti rendelkezesek alapjan javasoljuk az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: 38589 hrsz ingatlan 1. melleklet tulajdoni lapja
2. szamu melleklet: Vajda Peter utca 33-35. sz. alatti templomtorony fotodokumentacio
3. szamu melleklet: Kerekes Viktoria kerelme
4. szamu melleklet: Prater utca 69. sz., 36116 hrsz. fotodokumentacio

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2022. (.......... ) szamu hatarozata

ideiglenes helyi vedette nyilvanitasarol

(Vajda Peter utca 33-35. sz, Prater utca 69. sz. ingatlanok)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dbnt, hogy
1. ideiglenes vedelem ala helyezi a Budapest, VIII. kerulet, Vajda Peter utca 33-35. sz. alatti, 

38589. helyrajzi szamutemplomtomyot, a vedette nyilvanitasi eljaras lezarasaig, de legfel- 
jebb egy evig;

2. ideiglenes vedelem ala helyezi a Budapest, VIII. kerulet, Prater utca 69. sz. alatti, 36116. 
helyrajzi szamu epiilet homlokzatat es kapubejarojat, a vedette nyilvanitasi eljaras lezarasa
ig, de legfeljebb egy evig;

3. felkeri a polgarmestert, hogy a telepiileskep vedelmerbl szolo rendelet modositasat keszitse 
eld, melyben a Vajda Peter utca 33-35. sz. alatti, 38589. helyrajzi szamu templomtorony es a 
Prater utca 69. sz. alatti, 36116. helyrajzi szamu epiilet az ideiglenes vedelem ala helyezett 
epiiletek kozbtt szerepelnek.

Felelds: polgarmester
Hataridb: 1., es 2. pont eseteben 2022. majus 2., 3. pont eseteben a Kepviselb-testiilet soron kbvet- 
kezo rendes ulese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda



Budapest, 2022. aprilis 2^

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

3^
dr. Sajtos Csilla

jegyzo
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Budapest, XI., Budafokiut59. 1519 Budapest, Pi'. 415

Nem hiteles tulajdoni lap - SzeUlle masolat

Mrgrendtles szam: 8000004/199121/2022

2022.04.26

BUDAPEST VIII.KER.
Belt aril let 38589 h&lyrajzi szam

1080 BUDAPEST VIII .KER. Vajda Pater utca 038589 HRSZ. 
----------------- -------------------- L RES Z

1. Az ingatlan adatai: 
alreszlet adatok

mSvelesi ag/kivett megnevezes/

- Kivett templom
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3. tulajdoai hanyad: 1/1 
bejegyzo hatarozat, erkezeai ido: '79800/1/2021/21.03.17 
jogeirn: adaavetel 
utalasi II /2.
jogalias : tLilajdonos 
nev: TELEK TORONS KFT.
cim: 1174 BUDAPEST XVII.KER. Erdo utca 27.

2.
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KERESKEDELHI ES SZOLGALTATO KFT . j 
BUDAPEST XIII.KER. Vaci at 168.T.ep.

bejegyzo hatarozat, erkezeai ido: 81281/1/2021 
Elidegeniteai ea terhelesi tilalom 
utalaa: III/2. 
jogoault:

nev: ABRAXAS KERESKEDELMI ES SZOLGALT
cim : 1138 BUDAPEST XIII.KER. Vaci ut 168.T.ep.

3.29
■iztosi tasara .

TULAJDONI LAP VEGE

Ez a tulajdoni lap kozig 
hasznalhato.
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2. melleklet



2022. 04. 26. 12:30 Peterffy Marton - Outlook Web App

Feladd: Viki Kerekes [blueskype70@gmail.com]
Kiildve: 2021. december 31. 10:00
Cimzett: Polgarmester
Targy: Prater u.69 vedelme

Kedves Andras! Eldzetes beszelgetesiink alapjan-mint lakas tulajdonos- szeretnem javasolni a Prater u. 
69.szamu haz homlokzatanak es kapubejardjanak vedelembe vetelet.
A haz alomszep.szecesszids stukkdkkal,diszitesekkel,de sajnos rettenetes allapotban.A rekonstrukcidt addig 
lehet korhuen elvegezni,amig vannak az eredeti elemekbol sertetlenek.Errol mar beszeltem Kerekes Istvan 
gipsz restauratorral,aki januarban-az en koltsegemre-keszit egy allapot felmerest es nagysagrendben 
megbecsuli a helyreallitas koltsegeit.A hazrol mellekelek nehany fotot.
Kerlek vizsgaljatok meg a lehetosegeket es irjatok a hogyantovabbrol :) En is irok,ha a restauratorral 
elvegezziik a felmerest.Nagyon koszonom es Boldog Ujevet kivanok baratsaggal: Kerekes Viki 
Ui: a fotokat ket korben mellekelem.

https://email.jozsefvaros.hu/owa/

mailto:blueskype70@gmail.com
https://email.jozsefvaros.hu/owa/


4. melleklet




