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Bud apest Józsefvá ľosi on koľmá ny zat
Képviselő.testůilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

A Főépítészikoda egyéb tevékenységei mellett folyamatosan foglalkozott az éľtékvéđelem
kérdésével, a még nem védett épületek dokumentálása is elkezdődött. Ennek során olyan
építészeti, iparművészeti ,,csodákať, fedezeilt fel, melyek megőľzése és a nyilvánosság tészére
töľténő bemutatása a kerület éľdeke. A Józsefuáľos esetében a keľületi iméľ;s javításĺínak

egyik leglátvlányosabb foľmája lehetne a legszebb, legértékesebb épületek megmaľadásĺĺnak
biztosítása, megújulásanak elősegítése. A levédett épületek egységes tźblával kerĹilnének
jelĺilésre, mely alkalmas a figyelem felhívásra..

Budapest VIII. keriilet Józsefulíros ÖnkoľmĺínyzataKépviselő-testtilete a22212010. (VI. 16.)

sz. hatźrozatźtban döntött a helyi éľtékvédelmi rendelet megalkotásának és ezze|

összefüggésben egy Helyi Értékvédelmi Bizottság (továbbiakban: HEB) felállításanak
sziikségességéről. A Képviselő-testtilet a26512010. (VII. l4.) sz,hatźlrozatábanmeghatźrozta
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A képviselő-testiileti ülés időpontja: 20Il. szeptember 15. . sz. napiľend

Táľgy: Józsefiórosi helyi építészeti örÓlaégének védelméről szóló önkormányzati rendelet
mesalkotása

A napirendet nyílt tilésen kell taľgyalni, a rendelet és a hatźlrozat elfogadásĺĺhoz minősített
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźn ozati j av as|at a bizottság szźtmfu a..

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őteriesztés megtárgyalását.



a HÉB feladatait és megválasztotta tagait. A Képviselő-testület az eređeti 20|0. novemberi
ľendeletalkotási hatáľidotaI2l20|1. (I. 19.) sz.hatźltozatában 201I. októberre módosította.

Az építettköľnyezet alakításaľól és védelméľől szóló 1997. évi LXXVIII. tĺirvény 1Étv.; sz. g

(2)bekezdése alapjan a helyi tinkoľmĺányzatokfe|ađata a helyi épitészett örökség védelme, a
védettség meghatźnozása és fenntartásanak biztosítása.

AzEw.57. $ (3) bekezdésének 2006. május I. őta hatályos módosítása megadta a fĺĺvaľosi
kerületeknek is a felhatalmazásL,az alábbiak szęl.itit:

,,A helyi véđetté nyilvánításról vagy annak megsztintetéséről, továbbá a véďettséggel

összefüggő korlátozásokĺól és kötelezettségekľől és trĺmogatásokĺól a települési
ĺĺnkormányzat (a fővárosban a fováľosi és a keľületi önkoľmĺĺnyzat is) rendeletben dönt.''

Az épitészeti örĺikség helyi védelmének szakmai szabá|yairől szóló 66l|999.(vIII.13.) FvM
ľendelet, az orczágos Főépítészi Kollégium és a Podmaniczky Paholy Budapestéľt nevíi civil
mozgalom készitett egy-egy rendelet mintfü, valamint a mźtt hatályban lévo más kerĹiletek
éľtékvédelmi rendeleteinek alapjan ĺállította össze a Főépítészi Iroda a rendelet-tewezetet,

A HÉB a 2l2O11. (V[.05.) sz. hatźxozatábarl'javasolja a Képviselő-testtiletnek a melléklet
szerinti renäelet elfogadását, kisebb, a bizottsági ülésen elhangzott pontosítási igények
źlvezetése mellett. A Jegyzői Kabinet Jogi Csoportjáva|, valamint a Hatósági Ügyosztállyal
történt előzetes egyeztetések alapján további pontosítások váltak sziikségessé. Jelen
előterjesztés mellékletétképező rendelet-tervezetmát valamennyi konekcióttarta|mazza.

A Főépítészi lrodajavasolja a Képviselő-testületnek az értékvédelmi rendelet megalkotását,
első lépésben ,,iiľes'' melléklettel. A későbbiekben a ľendelet, a műemléki és a fővaľosi
védelemhez hasonlóan az onkormányzat, a Hivatal ügyosztályai, civil szeľvezetek, illetve
magiínszemélyek, tźrsashźľ;ak, lakókĺizĺisségek javas|ata a\apjtn bővíthető védendő éľtékekkel
báľmikor folyamatosan.

Az építésügyi hatósági eljráľásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mllszakí
dokumentációk tartalmárő| sző|ó 37l2OO7. (KI.l3.) oru rendelet 1. melléklete az
egyszenisített építési engedélyezési eljáľás a|á vonja az <lnkoľmźnyzati rendelettel védetté

nyilvánított építményekenvégzel|építési tevékenységeket. Ezek olyan építési tevékenységek,
amelyek egyébként sem engedély-, sem bejelentési kötelezettek (pl.: homlokzatszínezés,
ĺyí|ászźtő-cseľe' ręklrĺmkihe|yezés, antennafelszercIés, stb.), vagyis ellenőľizhetetlenek. Igy
ezen tevékenységek szankcionálása a hatósági eljaĺás keretein belül az értékes épületek
esetében megoldható lenne.

A ľendeletalkotás pénnigyi vonatkozása egyik részrő| annyi, hogy a védett értékek
megtartásához az onkormanyzat va|alnilyen foľmában támogatást kell, hogy nyújtson' ez
azonbana szúkös anyagi forľások miatt praktikusan csak olyan bevétel elmaradása lehet, mely
foľrás ęlőľe nem tewezhető bele a költségvetésbe, ezéľt meľült fę| a koneľĹiletfoglalás
díjának elengedése a felújítás idejére. A meglévő társashźzi pá|yazatí rendszerhez va|ő

kapcsolódás lehetőséget adna a társasházaknak az é|eíłeszé|y e|hźntźtson tulmenő komplex
felújításban való gondolkodásra is.

A kihelyezendő táblfü 30x40 cm méretű' kĺinnyen iłjtagyártható miikő lapok lehetnének,
melyek megjelenését (tipográfia, ábrźk) aFőépitészi koda tervezné meg. A táblák előállítási
költsége előzetes piackutatás szerint bruttó 30e Ft (azaz hatmincezer foľint) daľabonként.

Evente maximum 5 db épĹilet levédésével számolva, maximum 150e Ft (azaz százötveĺezer
forint)-ba keriilne. A 20|1. évben, ha védtink is le valamit, táblakihelyezés az e|jarás
hosszúsága miatt még nem tciľténne.



Fentiek alapján kéľem ahatározati javaslat és á melléklet szeľinti rendelet elfogadását!

Ha.ľÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, , hogy a helyi védelem jelzésére szolgáló táblák előállításríra és

felhelyezésére a201f. évi költségvetés és az azt követő évek kĺiltségvetéseinek terhére 150e

Ft-ot (azaz száľofuĺenezer forintot) ö'sszegben előzetes k<jtelezettséget vállal.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|2. évi kĺiltségvetés készítése

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztá|y,
Főépítészi lľoda, Pénzügyi Ügyosztály

t ,ŕ.Gäłk:*{-,?/
polgáľmester

Budapest, 20| I. szeptembeľ

Töľvényességi ellenoľzés:

2011 StrPT tj 5.



1.sz. melléklet

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľos Onkormányzatának

....12011..... (..........) iinkoľmányzatĺ ľendelete

]ózsefváľos helyi építészetĺ iirökségének védelméľől

A Budapest Főváros VIII. keriĺlet Józsefuaľos onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete az épiteÍt
kömyezet alakításaľól és védelméről szóló 1997 . évi LXXVru. Ń. 57 . $ (3) bekezdésében, a
szabályséľtésekľől szőIő 1999. LXx. tv. 1. $-ban, az építészeti ĺlrökség helyi védelmének
szakmai szabéiyaíről szóló 66lt999. (VIII.13.) FVM rendelet 4. $-ban, 6. $-ban kapott
feIhata|mazás alapjan az Alkotmány 44lB. 5 (2) bekezđésében meghatźrozott feladatk<irében
eljarva a k<lvetkező ľendeletet alkotja:

1. $ (1) A ľendelet hatáIya Józsefuaľos közigazgatás területén a helyi építészeti ĺirökség
mindazon elemére kiterjed, amely kültin jogszabá|y a|apjánnem áll védelem alatt, és amelyet
Buđapest Fővaros VIII. keľĹileti Józsefuríľosi onkotmtnyzat (a továbbiakban: önkormźnyzat)
helyi teľületi' vagy egyedi védelem aláhe|yezett (a továbbiakban: helyi védelem).

(2) A helyi védelem feladata kiilĺinösen:
a) a helyi védett értékek kcirének számbavétele és meghatározása, nyilvantaĺtása, megőrzése

és a lakossággal való megismertetése,
b) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntaľtásuk és megújulásuk elősegítése.

2. $ E ľendelet a|ka|mazása soľĺán:

Helyi épitészeti tircikség: az épített kĺ!ľnyezet a|akitásaról és védelméről szóló 1997. évi
LxXVilI. tV. 57.$ (1) bekezdésében meghatáĺozottak'
Helyi területi védelem: az épitészeti clrökség védelmének szakmai szabá|yairől szóló
66l|999. (VIII.l3.) FVM rendelet 2.s Q) bekezdésében meghatĺáľozottak.
Helyi egyedi védelem: az építészeti tirĺikség védelmének szakmai szabáIyairől szóló
6611999. (VI[.13.) FVM rendelet 2. $ (4) bekezdésében meghatĺírozottak.
Védett éľtékek: a helyi terĹileti, és a helyi egyedi védelmet igénylő építészeti,
építészettciľténeti, kerĹileti történeti szempontból védelemľe érdemes épület, épületegyĹittes,
épített komy ezet. Ezek:
a) Védett telepĹilésszeľkezet: a töľténetileg kialakult utcahá|őzat, telekszerkezet, beépítési
mód és építési vonal.
b) Védett településkép: az utcakép, a, épftett és táji kĺiľnyezet együttese. A védett
településkép az épített és teľmészetes köľnyezet elemeit egyarant magźtba foglalja, így
kiiltjnösen az éptilethomlokzatokat, sziluetteket, mutárgyakat, kĺizteľĹileti bútorzatot és
burkolatokat.

1.

2.

3.

4.



c) Védett épület, építmény: az o|yarl épület, építmény, amely a hagyomiínyos településkép
megőrzése céIjábő|, továbbá építészeti, településtörténeti, helyĺirténeti, régészeti,
múvészeti, vagy múszakĹipari szempontból jelentős alkotás. A védett épĹilet, építmény
fogalmába beletaľtozik annak minden alkotóľésze.
d) Véđett épületrész: az o|yarl éptiletrész, amely egészében nem védett építményen,
építményben helyezkedik el. Védett éptiletrész lehet különösen az épület tö,mege,

homlokzata, tetőszerke zete, portá|ja, |épcsőhźza, ďíszitményei, ktilĺlnleges tartószerkezete.
e) Védett mútaľgy: a védett épiilet, építmény, éptiletrész címek alatt fel nem sorolt
építmény, miĺtargy, különösen emlékmű, szobor, síľemlék, utcabútorzat, díszkút, kerítés.
f) Védett nĺivényzet: olyan novényzet, amely fajtajźná|, koránál, helyzeténé|, |źLtváÍLyánźLL

yagy v alarrĺilyen eseményhez-kötődésénél fogva védelemľe érdemes.
3. Ertékvizsgálat: e rendelet szakmai megalapozźsfua szo|gźiő, esztétikai, múszaki és

történeti vizsgálatot tartalmaző munkaľész.
4. Védett éľték karosodása: minden olyan esemény, beavatkozźts, amely a védett érték teljes

vagy rész|eges megsemmisülését, karakterének előnýelen megváitoztatását, általános
esztétikai éľtékcsĺikkenését eredménvezi.

(3) A helyi építészeti ĺirökség aIá tartoző értékek jegyzékét a rendelet 1. melléklete
tnta|mazza. A helyi építészeti örökség dokumentációját a rendelet l. fiiggeléke
tartalmazza.

3.$ (1) A helyi védettség a\áhelyezést, vagy annak megszüntetését bármely természetes' vagy
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezet a Képviselő-testület és szervei
írásban kezdeményezhetik.

(2) Akezdeményezésnek taľtalmazĺiakell a védendő érték:
a) megnevezését, sztikség esetén körülhataľolasát,
b) pontos hely megjelölését (utca, hźzszźm'helyrajzi szám, épiilet, emelet, ajtó),
c) rövid ismertetését, |eirźsát (lehetőség szerint dokumentálását),
d) indoklását.

4.$ (1) A helyi védetté nyilvĺĺnítás szakmai előkészítése az önkoľmźnyzati foépitész feladata.

(2) 
^ 

helyi védetté ĺyilvánításhoz, vagy annak megszĹintetéséhez be kell szerezĺi:
a) az önkorményzati főépitész szakmai véleményét,
b) a Helyi Ertékvédelmi Bizottság javaslatát,
c) sziikség esetén a védendő éľték jellegétől fiiggően a műemlékvédelmi, teľmészetvédelmi,
régészeti szakhatóság, valamint egyéb szakértők véleményét, vagy az előkészítéshez
sziikséges érintett helyi, szakmai taľsadalmi szervezetek álláspontj át.

(3) 
^z 

ĺlnkoľmányzati fóépítész szakmai véleményének tartalmaznia kell:
a) a védeni kívant érték megnevezését, helyét, fulajđonosát,kezelőjét,hasznáIőjétt,
b) a (2) bekezdés c) pontj ában meghatátr ozottak ál láspontj át,

c) ahelyi védelem fajtáját,
d) a védetté nyilvánítás vagy megszílnés indoklását,
e) a védeni kívant éľtékĺe vonatkozó térkép, terv és fotó dokumentációt,

Đ ahelyreá||ítźlsi javaslatot.



(4) A helyi védelem aIá helyezési, vagy annäk megsziintetéséľe iľanyuIó eljaľás
megindítasarőI az érdekelteket éľtesíteni kell, valamint a helyi védelemĺe vonatkozó javaslatot

tźi1ékońatźls céljából íľásban meg kell küldeni az érdekelteknek.

(5) A kezđeményezéssel kapcsolatban az érdeke|tek 30 napon beliil írásban
tehetnek. Amennyiben az érdekeltek felkutatása arźnýalan nehézségekbe

éľtesítésfüet a kozhfuré tétellel megtöľténtnek kell tekinteni.

(6) A (4) bekezdés szerint érdekeltnek minősül:
a) a javaslattal érintett objektum fulajdonosa, kezelője, haszntiőja, a
meghatalmazottja,
b) akezdeméĺyező,
c) BuđapestFővárosKormanyhivata|aKultwálisÖrtlkségvédelmiIrodą
d) azönkoľmźnyzatífőépítész,
e) azétintett szakhatóságok.

észľevételt
ütközne,

tulajdonos

5. s (1) A helyi védelem a|áheIyezésről, vagy annak megsziintetéséľől a Képviselő-testület
dĺjnt a Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatĺíra a polgáľmester egyetéľtésével.

(2) 
^ 

helyi védelem alá helyezésről, megszüntetéséľől az érdekelteket az tinkoľmányzati
f iĺépítésztájékoztatja.

(3) A helyi véđelem tényétaz önkoľmlínyzataz ingatlan-nyilvantaľtásbabejegyezteti.

(4) A helyi védelem tényét a helyi építési szabźtIyzatban fel kell ttĺntetni.

(5) A helyi védelem alatt álló éptiletet, építméný _azok éľtékét nem séľtő módon - az e cé|ra

ľendszeresített ,,Jőzsefuaĺos helyi védett éľtéke. ..... (évszám)'' feliratu tźtb|ával' meg kell
jelölni. A tábla mérete 30 x 40 cm' anyagaműkő.

(6) A tábla elhelyezését a tulajdonos trĺľni koteles. Atábla elhelyezése, fenntaľtása,pőt|ásaaz
önkormĺány zat feladata.

6. $ A helyi védelem alatt á11ó objektumokról _ a kĹil<ĺn jogszabályban meghatarozottakon
feltil - az önkoľmányzati foépítész nyilvántartást vezet, mely nyilvĺános, abba bárki
betekinthet. A nyilvántartásnak tarta|mazĺĺa kell:
a) a védelem rövid szakszenĺ indoko|ástt az értékvizsgá|at a|apjén,
b) a dokumentációt,
c) a helyrajzi szálmot,
d) a ľendeltetés és hasznáIati mód megnevezését,
e) lehetőség szeľint az ercđeti tervdokumentáció másolatát,
f) a védelem elrendelésére vonatkozó dĺjntés szárlát,
g) a védett énékeket érintő hatósági hatźtrozat másolatát,
h) a helyľeállítási javaslatot.



7. $ (1) A helyi védelem megszűntetésére csak abban az esetben keľülhet sor, ha
a) a védelemben részesülő épitészeti érték károsodása olyan mértékrĺ, hogy kaľosodás miiszaki

eszkozĺjkkel helyre nem állítható, vagy a hetyreállítrĺsanak költség nem áll aľanyban annak
értékével, vagy

b) a védetté nyilvánított helyi éľték megsemmisül, vagy
c) a védelem alapját képezó értékeit helyľeállíthatatlanul elveszítette , vagy
d) a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek mĺíľ nem felel meg' vagy
e) magasabb fokú (műemléki vagy fővárosi/ védettséget kap. Ebben az esetben a helyi védelem

az országos, illetve fővaľosi védelem hatźiyba lépésének napjĺín külön intézkedés nélkül
hatá|yát veszti.

(2) Helyi védelem alatt źůIő építméný, építményľészt csak a helyi védettség megsztintetését
követően lehet lebontani.

(3) A helyi védelem alá helyezés megszĹintetéséľe iľanyuló eljráľásban egyebekben a helyi
védelem aIá he|y ezésľe vonatko ző előír źsokat kell alkalmazni.

8. $ (1) A helyi védelem aláhe|yezett építmények eredeti külső megjelenését:
a) egészének és ľészleteinek külső geometľiaí foľmáit, azoktész és befoglaló méreteit,
b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
c) ha ismert eredeti színhatását, ha nem ismert afelté,telezhetően hasonló szírlhatását,
d) az eredetiéptilet tartozékaités felszeľelését
az értékvízsgálattól fiiggően az e ľendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és

helyreállítani.

(2) Ha a helyi védelem aIá he|yezett építmény egyes tészét, részletét korábban az eredeti
eltérő megjelenésűvé alakítottźl< tú, az építmény egészéte vagy lehatáľolható _ az áta|akított
részt is magában foglaló _ ľészegységéľe kiterjedő felújítás sorźn azt

a) az ercďeti állapotnak megfelelően' vagy

b) ha az átalakított ľész eredeti á|IapoÍára vonatkozó dokumentum nem lelhető fell és azt

kĺivetkeztetésekkel sem lehęt valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt
eredeti elemeinek, vagy hason]ó stílusú épülethomlokzatok, eredeti és analóg
formaelemeineka|kalmazásávalkellhelvreállítani.

(3) Helyi védelem a|á helyezett épülethomlokzatok esetében a csatlakozó tetőfelületet _ a
víze|vezeto rendszeľt beleértve _ legalább a fedési arryagfajtájaru kiterjedően kell megőrizni
és fenntaľtani.

9. $ (1) A helyi érték védelmének biĺosítĺása érdekében az azt érintó valamennyi építési munka

engedé|yezése esetén - a 193/2009. (Ix.15.) Korm. rendelet 27. $ (5) bekezdése, a 37ĺ2007.(XII.13.)
ÖTM rendelet IV. fejezete, és az 5 . melléklete źL|ta| e|oírt mel|ékleteken felĺil - a kérelemhez csatolni
ke|| az alábbiakat:
a) a helyi védett éľték beavatkozással éńntett részének felméľési dokumentációját,
b) az arryaghasznźlatra és az épitési technológiara vonatkoző rész|etes miĺszaki ismeľtetést,



c) a munkak źita| érintett építményrészek és a kömyezet jelenlegi állapot foto
dokumentaciőjźfi,

d) a zöldterĹiletet, illetve növényzetet érintő munkak esetén keľtfelméľési rajzot és

novényjegyzéket, valamint a kialakításľa vonatkozőkertészeti dokumentaciót.

(2) 
^ 

védett építmények kiilső vagy belső felújítási, helyľeállítási, bővítési vagy bontási
továbbá a védett építmény jellegét, mep{elenését, báľmely módon érintő munkát _ fiiggetlenül
attól, hogy az épitési engedély aIapjtn vagy anélkül végezhető _ megkezdeni és végezni,
valamint a védett építmény rendeltetését megváltoztatĺi csak a Tervtanács ajĺánlása szeľint
lehet.

(3) Nem adható fennmaradási engedély olyan építési munkálatokra, amelyek a védett éľtéket

a Tervtanács álláspontj a szęnnt kłĺľosan érintik. Ilyen esetben az eredeti állapot helyľeállításra
való kĺjtelezés vagy az értékvédelmi szempontokat figyelembe vevő átalakítás engedélyezése
lehetséges.

(4) A védett építméný érintő építési munka esetén _ a helyi építési szabá|yzattal összhangban

- az eIso fokú építési hatóság meghatźxozhatja:
a) a tetők, magastetők, tetőfelépítmények kialakításának módját'
b) a poľtálok kialakítását,
c) a homlokzat képzést és szinezést,
d) afelhasználható anyagokkörét,
e) a beavatkozássa| kapcsolatos, a véđett éľtékek ľehabilitáciőjával összeftiggő egyéb

feltétęleket és követelménveket.

10. $ (1) A helyi védelemľe javasolt éľtéket
a) a védetté nyilvĺánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, v agy
b) ha a védelemľe javasolt értéket megsemmisiilés vagy éľtékeinek elttĺnése fenyegeti
soľon kívĹil, legfeljebb egyéves időtaĺamra ideiglenes védelem a|áhe|yezhető.

(2) Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszer és legfeljebb további egy évre

meghosszabbÍtható.

(3) Az ideiglenes védelem a\áhelyezési eljarásban egyebekben a helyi védelem a|áhelyezésre
vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(4) Az ideiglenes védelem megsziĺnik azintézkedésben megjelölt időtaľtam elteltével.

(5) Ha a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítáSt nyer, hogy a védetté nyilvlánítás
nem indokolt, az ideíglenes védettséget - az iđeiglenes védelem elľendelésének rendjében -
meg kell szĹintetni.

1l. $ (1) A védett érték karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.



(2)A védett értékek megfelelő fenntaľtását és megőrzését - egyebek között _ a rendeltetésnek
megfelelő haszná|attal kell biaosítani.

(3)A védett épiileten, építményen, illetve védett épületrészt taĺta|maző létesítményen, ezekkel
éľintett telken hiľdetés, reklám nem helyezhető el.

(4)A védett építmény homlokzatán új paľapet-konvektoľ, klímaberendezés, ĺírnyékoló
elhelyezése esetén ki kell kéľni a helyi tervtanács véleményét.

(5) A védett építményen csak a látvanýnem éľintő antenna, hírközlési egység helyezhető el.

(6) Védelemmel érintett kdzterület csak a teljes területre kiterjedő, a védett éľték, |átvány
szempontjait figyelembe vevő komplex terv alapján alakítható ki, újítható fel.

(7) A közteriileteket, azok burkolatát, bíÍorzatát a kialakult kĺimyezeti kép
j ellegzetességeinek és kaľakterének megtart źsźtva| kell kialakítani.

12. $ A védett értékek fenntaľtasrĺhoz,fe|iljitástůlozazonkormźnyzattámogatást nyújt, azzal,
hogy
a) az építési munkak végzésének idejére ťlzetendő közterĹilet-haszná|at díjat elengedi,
b) az önkormźnyzati tźnsasház felújítás pźiyźnatokon való részvéte| esetén a helyi védett

éľtékek kĺizött szereplő tarsasházak előnyt élveznek.

13. $ Ez a rendelet 20||. október l-jén lép hatá|yba.

dľ. Mészar Erika

a j e gy zőt helyette sítő a|j e gy zo

dr. Kocsis Máté

po1gármester
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