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A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Az előterjesztés előkészítője: Főépítészi Iroda
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Tisztelt Képviselő-testület!

A  Képviselő-testület  a  420/2010.(XI.  03.)  sz.  határozatával  az  új  képviselő-testületi  tagokkal  
kiegészítette a Helyi Értékvédelmi Bizottságot. Póttagnak megválasztotta Bedő Klárát, az Építésügyi  
Iroda irodavezető-helyettesét. Szakmai tudására és tapasztalatára tekintettel, Dudás Istvánné képviselő 
asszony javaslatára, rendes taggá választása indokolt lenne. 

2010. október 1. óta Miasnikov Péter főépítész úr nyugdíjazása okán felmentési idejét tölti, feladatait - 
megbízott főépítész hiányában - a Főépítészi Iroda két építészmérnök végzettségű ügyintézője látja el.  
Kinevezett főépítésze az Önkormányzatnak csak Miasnikov úr felmentési idejének lejártát követően,  
legkorábban 2011. június 1-től lehet. Így a munkát is ennek tudatában kell a munkatársaknak egymás  
között  megosztani,  illetve  ütemezni.  A  Képviselő-testület  a  Bizottság  megbízatásának  határidejét 
2011. február 15-ben állapította meg, ez azonban a megnövekedett munka mennyisége (pl.: JÓKÉSZ 
és JKSZT módosítás) mellett nem tartható. A helyi értékvédelmi rendelet megfelelően megalapozott 
előkészítése  reálisan  2011.  szeptember  végére  várható,  tehát  a  2011.  októberi  rendes  képviselő-
testületi ülésen lehet róla dönteni.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Bedő Klárát a Helyi  Értékvédelmi Bizottság rendes tagjának választja meg, illetve kéri fel  
(köztisztviselő esetén a jegyzőn keresztül): 

2. a Bizottság megbízatása 2010. augusztus 1-től 2011. szeptember 15-ig tart. 
3. a  bizottsági  tagok  tiszteletdíjban,  juttatásban  nem  részesülnek,  ezért  tevékenységük 

költségvetési fedezetet nem igényel.
4. a Bizottság legkésőbb a 2011. októberi rendes képviselő-testületi ülésen beszámol az elvégzett 

munkáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében : 2011. január 19.

2. és 4. pont tekintetében: 2011. szeptember 15.
4. pont tekintetében : 2011. októberi rendes képviselő-testületi ülés

Budapest, 2011. január

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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Dr. Mészár Erika
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