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A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Az előterjesztés előkészítője: Főépítészi Iroda
Az előterjesztés leírója: Iványi Gyöngyvér 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 265/2010.(VII.14.) sz. határozatával létrehozta a Helyi Értékvédelmi 
Bizottságot, mely 2010. augusztus 17-én megtartotta alakuló ülését. Ezen az ülésen elnökké 
Kardos-Erdődi Zsoltot, alelnökké Vörös Tamást választotta meg, elfogadta az SZMSZ-ét és 
meghatározta a céljait.
A  Képviselő-testület  a  313/2010.(IX.07.)  sz.  határozatában  tagcseréket  hagyott  jóvá  és  a 
Bizottság  működésének  idejét  meghosszabbította.  Az  így  módosult  összetételű  Bizottság 
2010.  szeptember  30-án  tartotta  következő  ülését,  melyen  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum 
tervpályázatának  nyertese,  Mányi  István  építész  ismertette  az  épület  és  a  kert  terveinek 
aktuális  változatát,  mely  tájékoztatást  a  Bizottság  megvitatott  és  elfogadott.  Ezzel 
összefüggésben  a  JÓKÉSZ módosításának  szükségessége  is  felmerült  a  Magyar  Nemzeti 
Múzeum területére vonatkozóan, melyet szintén támogatott a Bizottság.

A  2010.  évi  októberi  önkormányzati  választások  eredményeként  azonban  megváltozott  a 
Képviselő-testület személyi összetétele. A Bizottság munkájára továbbra is szükség van, ezért 
a korábbi tagokból és az új képviselőkből javasolt  egy új összetételű Bizottság felállítása, 
amely azonos feltételekkel végzi a munkáját.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a 265/2010. (VII.14.) számú és a 313/2010. (IX.07.) számú határozatait visszavonja
2. a Helyi Értékvédelmi Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg, illetve 

kéri fel (köztisztviselő esetén a jegyzőn keresztül): 

Rendes tagnak:

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Póttagnak:

…………………………..



3. a  Bizottság  feladata  a  helyi  értékvédelmi  rendelet  teljeskörű  előkészítése  és 
megszövegezése, különös tekintettel arra, hogy a helyi értékvédelem mire terjedjen ki, 
a  helyi  védettséget  élvező  értékek  fenntartásának  támogatása  milyen  formában 
valósuljon meg és ennek mi a költségvetési vonzata.

4. a Bizottság megbízatása 2010. augusztus 1-től 2011. február 15-ig tart. 
5. a  bizottsági  tagok tiszteletdíjban,  juttatásban nem részesülnek,  ezért  tevékenységük 

költségvetési fedezetet nem igényel.
6. a Bizottság legkésőbb a 2010. márciusi rendes képviselő-testületi ülésen beszámol az 

elvégzett munkáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2., 3., 5. pont tekintetében : 2010. november 3.

4. pont tekintetében : 2010. augusztus 1.
6. pont tekintetében : 2011. márciusi rendes képviselő-testületi ülés

Budapest, 2010. október

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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