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Budapest Józsefuáľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e sz,ámár a

Tisztelt Képviselő-testület!

A ,,terti1etľendezési, a településrendezési és az építészeti-miĺszaki tervtanácsokról,, sző|ő

4011999.(\I.23.) sz. FVM rendelet a|apjźn készĺilt el ,,az önkormányzati tervtanács

|étrehozäsźtről és mfüödésének rendjéről'' sző|ő 39l2003.(V[.l1.) sz' önkormĺányzati rendelet.

Ennek a|ap1ánmfüödött a jőzsefvźrosi helý Tervtanács 2005.januaľ 1-tő1.

Hz l999-ben megalkotott miniszteri rendelet helyébe 2007. januaľ l-i hatálybalépéssel ,,a
településrenđezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokľól'' sző|ő 252|2006.(XII.7.) Korm.
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Határozati jav as|at a bizottság, számźra:

A Városgazdálkodási és PénzĹieyi Bizottsáq/ HumánszolgáItatási Bizottság javasolja a Képviselő-



rendelet lépett, mely alapjánhozta meg a Közép-Magyarország; Regionális Közigazgatási
Hivatal B-3|-12367/2008. szźlmí törvényességi észrevéte|ét az önkoľmányzati tervtanács

mfüödésérőI. A 40|2008.(VII.09.) önkoľmanyzati rendelet 2008. szeptember 15.ve1 hatályon

kívül helyezte a3912003.(VII.11.) önkoľmźnyzati rendeletet és felkérte a polgĺírmesteľt, hogy

a 2008. szeptemberi rendes képviselő-testĹileti ülésre készítse el a helý tervtanácsľól szóló új

rendeletet.

Az elkészĹilt rendelet-tervezetet azonban a Képviselő-testtilet nem támogatta, igy 2008.

szeptembere óta nem mrĺködik helý Tervtanács a Józsefuiĺrosban. Mive| a gazdasźry; válság

az épitőipart sújtotta a leginkább, eddig a Tervtanács hiĺínya nem volt szembetúnő, meľt a

készĹilő terveket a k<lzponti vaąy a főváľosi tervtanács illetékességi körén belül megtźrgyalta,

amennyiben pedig az épi|et nagysága miatt tervtanácsra nem volt kötelezett, fóépítészí

vélemény készĹilt.

A fellendülőben Iévó gazdaság és a helý értékvédelmi szempontok megfelelő szintű szakmai

érvényre juttatása ugyanakkor indokolja a Tervtanács újbóli fe|á||ításźi, mźr ,,d
telęülésrendezési és az épitészeti-műszaki tervtanácsokról'' szćió 252|2006.(XII.7.) Korm.

rendelet a|apjźn. A főépítészi tevékenységro| szőIő |9012009.(IX.15.) Korm. rendelet 8.$ f) és

g) pontja a főepítész általános feladatai közé soľolja a tervtanács vezetését és az azza|

kapcsolatos nýlvántaľtásról való gondoskodást, Ez utóbbi Koľm. rendeletnek megfelelően

lépett hatályba a ,,fővárosi műszaki-építészeti tervtanács működésének rendjéľől'' szóló
3912007.(vI.12.) Főv. Kgy. rendelet, amely meýlatźrozza avé|eĺĺlényezendő tervek körét,

azonbaĺ a kerület szempontjából fontos, hogy bizonyos' az ebben meghatźrozottaknál kisebb

méľetű épületekről is véleméný mondhasson. Mindezek figyelembe vételével készu|t az

előterjesztés 1. sz. mellékletben talźńhato ľendelet tervezet,

A 2521200ó. (XII.7.) Korm. rendelet 3. $ (1) bekezdés c) pontjanak ca) alpontja alapján a

tervtanács elnöke a helý tervtanácsban, ha a települési önkormányzat mfüödteti, a|<kor az

önkormanyzati főépitész. A tervtanácsi elnöki kinevezés négy éwe szőI, amely

meghosszabbítható (3. $ (3) bekezdés).

A Korm. rendelet 17. $ (3) bekezdése szerint nem jár tiszteletdíj a tervtanźrcs elnökének,

tagstnak, ha a tervtanács mfüödtetőjének köztisztviselője.

Mindezek a\apján a tervtanźrcs mfüödési költsége a tervtanácsi kĹilsős tagok díjazásźlt éľinti,

melyre javaslom bruttó 25.eFt-ot (azaz hlszon<itezer forintot) alkalmanként/fĺĺ. Havi egy

tervtanácsi üléssel és 4 kĹilsős tervtanácsi tagga| szĺímolva ez havonta bruttó |00e Ft-ot (azaz

egyszázezer foľintot), évente 1.200e.Ft-ot (azaz egymillió-kettószźzezer foľintot) jelent. A
201J. évben október 1-tő1 mfüödne a Tervtanács, a 201'2. évtől pedig már januźr I-tő|
folyamatosan. Így a2O|1. évi költségvetést bruttó 2O0.eFt-ta| (azazkettőszázezer forinttal)

szĹikséges a Foepítészi koda dologi kiadási előirźnyzatát módosítaĺi, a feđezet biztosítható

belső átcsoportosítássa|. A2012. évtől költségvetési évenként1.200e Ft-ot (azaz egymillió-

kettősztzezer forintot) javasolt tervezni a Tervtanács tagjainak ďíjazásźra.

A teľWanácsi tilés időpontja minden hónapban meghirdetésre kerĹil, de összehívás csak abban

az esetben töľténik, ha az adott időpontra beadtak bíľálanđó tervet.



A Tervtanács mfüodési és eljarási rendje a Tervtanács ügyľendjében kerül ľészletes

szabtiyozźlsra. Az ügyľendre vonatkozó javaslattétel és a tervtanács tagjainak kinevezése a

Tervtanács elnökének feladata, figyelemmeI a 252/2006. (xII.7.) Korm. rendelet 3. $ (4)

bekezdés a) pontjában foglaltakľa. A későbbiekben megalkotásra kerĹilő tigyrend részletesen

szabźiyozni fogja:
- azülések ľendjét: havonta egyszer tervezünk tilést taľtani

- a beadanđó dokumentźrciő tartalmi követelményeit
-atervtan-:.T*:"ľ:.Hiä:í'ä#T'ľ,ď:,oo,'^ülésezik

: lTl:}jadó témától fiiggően az elnök esetenként bírźiőtkér fel,

akinek szavazatĺjoga nincs' díjazása a tagokkal azonos mértékiĺ.

A tervtanács lebonyolítását segíti elő a titkáľ, aki a Főépítészi Iroda

köztisztviselője.
A tervtanács ülései nýlvrĺnosak, de szavazati joggal csak a tagok

rendelkeznek.

A Tervtanács a tervek színvonalának emelésével a keľĹilet épitészeti aľculatĺínak és a helý
éľtékvédelmi szempontoknak figyelembevételével tudja elbírálni a terveket, létrehozása ezért

indokolt.

ľ'entiek alapján kéľem az a|á.ř.bi rendelet éshatározati javaslat elfogadását!



H,ł.rÁnoz,ą,TI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

t. a helý Tervtanács tagjainak díjazástra 2011. október 1-tő1 és az azt követő évek

költségvetéseinek terhéľe bruttó 25 e folEt/alkalom - összesen évente bruttó 1.200 e Ft

összegben _ előzetes kötelezettséget vállal.

az I. poĺtban foglaltak 20II, évi fedezetéül _ összesen bruttó 200 e Ft összegben- a

költségvetés 11703 cím dologi e|őirányzatán belül a perspektív fotók készítés

e|oir ányzatán ak marad v ány źt j el öl i me g.

felkéri a Polgĺírmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 2011. évi költségvetés

következő módosításánál, valamint a következő évek tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Hatźľĺdó: I.,2. pont esetén 20II. október 01 .

3. pont esetén legkésőbb 2011. decembeľ 31., valamint 20|2. évi költségvetés

teľvezése

Budapest, 201 1 . szeptember
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ĄTörvényességse||enorzés: .
! - (/,(. '/1 ' \y'

,(,{ ďłI2ár ą.,., ź
Dr. Mészar Erika ,/
a je gyzőt helyettesítő alj e gyző

4



1. sz. melléklet
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľos onko rmányzata Képvĺselő.testületének

.......l201L. (.. . .. . .. ...) łinkormányzati ľendelete
a helyi építészetĹműszakĺ teľvtanács létrehozásáľól és műktĺdési rendjéľől

Budapest Fővĺĺros VIIL kerĹilet Józsefuáľos onkormányzata Képviselő-testtilete a
településľendezési és az ć:pítészeti-műszaki tervtanácsokĺól szőIő 25212006. (XII.7.) Korm.
rendelet 1. $ (1) bekezdésébęn) az Alkotmany 44lB. $ (2) bekezdésében meghattrozott
feladatkörében eljárva a következőket ľendeli el:

1. $ (1) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzattnak Képviselő-testiilete a
telepĺilés, a települési környezet javítása, az épített környezet alakítását és védelmét,
valamint az épitészeti örökség védelmét szo|gá|ő településrendezésĹ és építészeti-múszaki
tervek szakszerĺĺségének és magas színvonalának elősegítése érdekében, helý építészeti-
műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működtet.

(2)A Tervtanács természetes személyekbő| á||ő szakmai tanácsadó testtilet.

2. $ (1) A Tervtanács összetétele:
a) a Tervtanács elnöke,
b) a Tervtanács elnöke által kinevezett 4 tag.

(2) A Tervtanács elnĺike az ĺinkormányzatifőépitész.

3. $ (1) A Tervtanács _ a ktilön jogszabá|ybanmeýlatfuozottakon kívül_ véleményezi:
a) a helý védelemmel érintett ingatlanokon valamenný vźitoztatásra vonatkozó tervet,

b) a vĺáľosképi jelentőségrĺ teľĹileteken aZ illeszkedés tisztź.a;ása érdekében az
emeletľáepítések, tetőtérbe építések teľveit,

c) a meglévő éptiletek ľekonstľukciójĺĺnak, emeletráépítésének, tetőtér beépítésének,
homlokzati felújításanak engedélyezési terveit,

d) az önkormanyzati fenntartású intézmények felújítására, ä.ŕéBitésére, bővítésére
vonatkozó terveket,

e) az önkorm źnyzati beruházások építési engedéIyezési terveit,

Đ az új köztárgyak (pavilon, szobor, kút, stb.), önálló reklámhoľdozók építési
engedéIy ezé si terveit,

g) a közterĹiletek kialakításának, źta|akítźsának, felrijításának engedélyezései teľveit,
h) a fôváľosi tervtanács illetékességi körébe :artozó terveket eseti megállapodás a|apjźn.

(2) Az (1) bekezđésben fel nem sorolt tervek esetében az önkormanyzati főépítész
állásfoglalást kell kérni.

(3) A Tervtanács konzultatív jelleggel meg[źtrgya| minden olyan M (|) bekezdésben nem
meghatźrozott építészeti-műszaki tervet, amelynek megvitatásátkezdeményezi..
a) atewező,
b) az illetékes első foku építési hatóság,
c) az önkorm tnyzat képviselőtesttiletének bizottsźlga,
d) a polgármester.



@) Az önkoľmanrzati főépítész szakmai álláspontjanak t'la|akittsźłloz a Tervtanács
kozremfü ödését kérheti.

4. $ A Tervtanács mfüödési költségeit az önkormźnyzat biztosítja. A tagok tisztetetdija az

önkormrĺnyzat mindenkori éves kĺiltségvetéséről szóló rendeletében kerül megállapításra.

5. $ Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatźiyba.

Dr. Mészłár Erika
a je gyzót helyettesítő a|j e gyző

dľ. Kocsis Máté
po1gármester
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