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Bu dapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képvĺselő.testület e számár a

Elűterjesztő: dr. Kocsls Máté polgáľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 20|1. december 15. . sz. napirend

Táľgy: 5 épület helyi védetté nyilvánítása

A napirendet ný1t ülésen kell taľgyalni, a rendelet elfogadásáůloz minősített szavazattöbbség
szĹikséges. 
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatát ozati jav as|at a bizottság' szźmrár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
megtárĐ]alásźLt.

javasolja a Képviselő-testületnek az e|őter1esztés

x
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Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

A Képviselő-testtilet a20|I. szeptember 15-i tilésén megalkotta aJőzsefvźtos helyi épitészeti
örökségének védelméről sző|ő 5212011.(x.19.) sz. önkormányzati rendeletet (továbbiakban:
Rendelet). E Rendelet l. sz. melléklete a helyi véđett értékek listája, melyet a rendelet
elfogadásakor a Testĺilet ,,üres'o-en hagyott, hogy a megfelelő, alapos vizsgálatok elvégzése
után folyamatosan keľtilhessenek bele a védelemľe érdemes értékek.

A Főépítészi koda folyamatosan végzí a helý éľtékek vizsgźĺ|atźú, melyek közül az első 5

védelemľe javasolt épülettel kapcsolatban a Rendeletben e|őírt eljttrási rendet lefolytatta, és

azokat aFőépitész (|. sz. melléklet) és a Helyi Értekvédelmi Munkacsoport (továbbiakban
HÉľĺ; véleménye atapjánérđemesnek tĄa ahelý védeleÍnľe.
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Ezęk akövetkezők:



hľsz utcanév. hánszám építtető éoítész énítés éve

36716 Baross u.43. Molnár Sánđor Fodor Gvula 1909.

36s18 Bródy S. u. 30b.
Schomann Antal és neje
Steiseľ Róza

Schomann Antal I 898.

36472
Gvulai Pálu. 1ő. _

Kőfaľagó u. 6.
Haller Náthan Fodor Gvula

1907-
1908.

36668
Kľudy u. 12. - Mária
u.24.

Hevek Kálmanné
Hoepfneľ Guido
Györsyi Géza

1909.

34903
Német u. 13. _

Józsefu.16-18.
Polgĺĺľ Kaľoly és Kiss
Feľenc

Svarcz Jenő és
Hoľváth Antal

1911

A védelem elindításáról éľtesítést kapott valamennyi |akćhaz kĺizös képviselője, Budapest

Fővaľos Koľmányhivatala Kultuľális orökségvédelmi hodája és a Főpolgáľmesteri Hivatal

Városépítési Főosztály Települési Értékvédelmi osztálya. A megkeresésre hatłĺridőn belül

kizźrőIag Győń János, a Baross u. 43. sz. a|attí tźttsashéz köz<is képviselője válaszolt, de ő a

hźz nevében nem tźrnogatta az épi|et védelmét. A HÉM 20II. novembeľ 22-i i|ésére Győľi
úr is meghívást kapott, hogy álláspontját kifejthesse (az ülés emlékeztetóje a2. sz. melléklet).

A Főváros érintett ügyosztálya hatźlťlLdón tuli vtiaszźtban az értesítést tudomásul vette,

véleményt nem adott.

Fentiek alapján kérem a 3. sz. melléklet szeľinti ľendelet elfogadását!

Budapest, f}I I. december -Rű-fu
polgármester



1. sz. melléklet
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Főépítészi r'élemény

A helyi r.édetté *.'*.ľ:''ľ.äff,ull]:ľ.ľä: ., 201l. októberében,
ezekról az alátámasztó aĺyagok ismeretébeĺ a véleményem a követlrezó:

Bĺľoss u.43. (36776 hľsz)
A Fodoľ Gyula építész által Motnáľ Siändoľ részére tenlezett bérház 1909.ben épiilt fel.
Bejrárati kapuzatának faragott és domboľitott ftmleĺrez madiir motír'rrmos díszei egyeďek.
Elöteĺenek oöalakjai fi-eyelemfelkeltők' padlóburkolata eg;1nzerů minĺájával is elegfns. A
duplaudvaros ęiilet köďolyosóinak és fólepcsöházá'rak aĺt{eco jellegu kor,ácsoltlas koĺlátai
stílusának jó színvonalú peldĺĺi. A folyosó ľövid oldalán lél'ö kőkorlátok és a lakĺásbejĺíĺati
ajtók đíszítőelemei a' koĺszakĺa jellemzőek máshol is me-etalálhatóak, de a ház |pggg1615tr92
|pzzáfartoznak. Az utcai homlokzat jó anányt|' đe eređeti díszei hiĺ{nyoznak. Ezek
ĺ{sszaállítására egy esetleges felújítás során törekedni kellene'
Ezen értékei miati helý egedi védelemre javaslom.

Bľóđy S. u. 30/b (3651E bľsz.)

Az elilełŕikus stíltxú béĺtázat schoma'rn Antal tefl'.ezte és kivitelezte saját maga és felesége.
Steiger Róza számára. Gazdag vatolatarchitel.ttuájťt homlokzauinak tengelyeben az epíttetók
nonogramjával is díszített kovácsolttas kapu r'ezet a kapualjba' melyből a faĺagott fa ajtón át
lépĺinlĺ 6. a díszes előtérbe. A ĺeneszánsz hangulattl đupla uđvaĺos ęiilet belsó homlokzatai
is Óisan đíszíteftek, filieÍ'án koĺ.ácsoltvas korlátai epen me*eoaradtak. Ktilönlegessége az

ętiletrek a gy<inyönĺ tetazzo burkolat, mely kĺilönbłizö mintájú az egyes lépcsöbĺĺzakban. az
előtéĺben és az összekötő folyosón. 1974-ben a III. emeleten rńzkerámiás kíséĺleti
fiidémcseĺet hajtottak lépľe, mely a BME Ntagasépítési Tanszékének tervei alapján készĺilt.
fuan értékei ntiatt helý egłedi tédelemre jataslom.

G1ulai Pál u. 16. - Kőfaľagó u. 6. (36,ĺ72 hľsz.)
A Podor Gyúa ten'ezte berház Halleĺ Náthán és neje reszere készĺilt 1907-ben. A jó afiányu
szecessziós saĺokház homlokzatiín az enrbeĺalakos díszítéselr' a lrjĺíĺati kapu motfu'umai' az
előcsaĺnok vakolatdíszď a korszakra és a ten.ezöre je|lemzőeli. Az előtér zöld.sárga
csempebrľkolata, r.alamint a szintén zöld terazzo brrĺtolat ktikin ékessége az ęiiletnek.
I.Ęcsőbtázi ablakaiban maĺatott ih'eg betéteket színes üveg sáv keÍetez. Kor,'ácsoltvas korlátai
mind a fölęcsőházban' nrirrt 6 kiirfolyosón gazda.son díszítettek. Egx'es laliásaiban még az
eľedeti ajtót eĺedeti cserękáIyhĺ{k is megľannak.
Ezen értékei miatt helý egĺedi tédelanre javaslom.

IfutĹđtr'u. 12. - ilIária u.24. (3666E hlsz.)
A Hoepfoer Glido és Györgyi Géza által Heyek lĹĺlĺnánné szül. Reitteľ Gizella számára
teÍľezett beĺh.ĺz l9tO-ben épiĺlt fel. Acélszerkezetű kapujánat fémlemez és tir,-egbetétei
könnyed megielenést adnat a díszítést az acélszegecsek jelentik. A kapuďjat három sorbau
tégĺďap alahi színes mozaikberakás đĺszítí. Az előcsaĺnok színes máľványbrutolata gyÖnyörii
állapotban run. Udvari fiĘ.qófolyosóit filigrán acélszeltezet ta{ia. mely a teĺvek tanusága
szerint Fodor Béla acélszeľkezeti gyrĺľában késztilt. Az epiilet egyedisege ebben ľejlik. Utcai

Il 1082 Budapesĺ' Baľcs u 6347. ? 459-2|ú
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és udvari homlokzatai sajnos elvesztették eľďeti dĺszeiket egy következő felujítĺás sonĺn
helyrerátlításulĺĺa törekedni kellene. Legfelsó szinlién két můteĺemlakás tďálható. melyek
egyikében élt Geľzson Pál festömiĺvész.
Ezen értékei miatt helyi egłedi védelemre javaslom.

Német u. 13. - József u. 1ó-1E. (34903 hľsz.)

Az eklektikus stílusú béĺház Svarcz Jenö és Hon'áth Antal teľ\ci alapjáĺ (kir'.iteli teľv: Biebn
János rabitz és r.asbeton osáályĺĺnak müszaki iĺod.łja) l91l.ben épĺilt Polgár Kĺĺroly és Kiss
Ferenc részére. A lakó|r.iz előteľe és lépcsöháza ĺríves ľészleteket ĺejt. A kék-fekete
szecessziós csempeburkolat és az egyszeríĺsé.tébeo elegáns aľt.deco lratáďr tere77o burkolat
egynást erősítik. A kihasasodó márt.ányoszlopos előcsamok az udvaĺra' illetr'e a lépcsöházba
\.ezet. A ňlépcsőház színes ólomiir''eg ablakai az ud\"Í|ľ felől éĺtező fenyben élĺek igazĺłn. Az
épen meemaÍadt kovácsoltl'as eľkélýĺorlátok rnutatják, lrogy mennyire díszes lelretett

eredetileg az utcai homlokzat is.
Ezen értékBi miatt helyÍ egłedi védelemre javaslom.

Budapest. 20I l. noĺlembeľ 28.

i.{ 1082 Budapest' Baĺoss u. 63ł,7. f 459-2I@
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2. sz. melléklet

Emlékeztető

mely készült

a Helý Értékvédelmi Munkacsopoľt 1. ülésén

Időpont: 2011. november 22-én 15h 30-kor

Helyszín: I. em. l05. Képviselői Iľoda tźrgya|őja

Megielentek: Bedő Klára mb. iľodavezető (Hatósági Ügyosztály Építésügý hoda) - ta1,
Dudás Istvánné képviselő - tag, Femeze|ý Gergely DLA mb. főepitész, Győri
János közĺis képviselő _ vendég, Ivaný Gyöngyvéľ igýntéző (Főépítészi
Iroda) - tag, Janicsák Jászlőné olgyay ndikó _ vendég, Pálovics Lász|ő _

vendég, Vörös Tamás képviselő - tag

Távolmaľadását jelezte: Dr. Iván Roland ügyosztályvezeto (Gazdálkodási Ügyosztáiy) -

tag, Kardos-Erdődi Zso|t - tag'Lévai Gábor _ tag

1. Fernezelý Gergely főépitész bevezetőjében ismertette a helý értékvédelem lényegét.

2. Győri János, a Baross ll. 43. sz. a|atti tźrsashźn közös képviselője aggźlyźlt fejezteki a

védelemmel kapcsolatban, ugyanis szerinte a felújítást inkább neheziti, mint segíti.
Elmondta ugyanakkor, hogy a lakóközösség torekszLk az épület megorzésére, éľtékelik
annak szépségét. A Munkacsoport tag1u hangsrilyoztfü, hogy a helý védelemnek
éppen az a |ényege p1.: hogy az egyébként nem engedélyköteles tevékenységekre
(ablakcsere, épületszínezés stb.) építési engedélý kell kérni, ezze| egyitt a hatóság
szankcionálhat, igy van eszkoz a káľos tevékenységek megakadá|yozźsára, illetve a
helyľeállíttatásra. Ha egy ház nen védett, a lakók csak a tźrsasházi töľvény illetve a

PTK alapjĺín tudnak fellépni, a védelem esetén azonban már államigazgatási eljĺĺrás
keretében szakemberek foglalkoznak az ĺiggyel. Győľi úr keveselIte a pá|yźzhatő
pénzösszeget is, amivel kapcsolatban tájékoztatást kapott a jelen lévő képviselőktől,
hogy az onkormĺányzatnak az a költségvetési stľatégiája, hogy minden évben más kap
prioritást, így a következő évben vagy utána a társashéafelújítás keľĹil majd előtérbe,

így nagyobb lesz apźiyázható költségvetési keret is. Ekkoľ lesz értelme igazźn a helý
értékvédelmi rendelet ezze| kapcsolatos ľészeinek. Győri lir kérdésére Főépítész Úľ
tájékoztatta aľról is, hogy a védelem a|á kerülő épületeket egy tźlb|átva| is megielöli az
onkormanyzat, így a lakó (és bĺĺrki) értesülhet a védelem tényéről.

3. A Munkacsoport jelen lévő tagsai a távolmaradők eIőzetesen jelzett egyetértésével
egyhangúan javasoltfü az a|źtbbi éptiletek helý védelem alá helyezését:

hľsz utcanév. há.zszám építtető éoítész építés éve

36776 Baross v.43. Molnár Sĺĺndor Fodor Gvula r909.

36s1 8 Bľóđy S. u. 30b.
Schomann Antal és neje
Steiser Róza Schomann Antal I 898.



3ó668
Krudy u. 12. _ Mária
u.24.

Heyek Kálmanné
Hoepfirer Guido
GyörsYi Géza

1909.

36472
Gyulai Pál u. 16 _

Kőfaragó u. 6.
Haller Náthán Fodor Gyula 1907-1908.

34903
Német u. 13 _

Józsefu.16-18.
Polgrĺr Károly és Kiss
Ferenc

Svaľcz Jenő és
Horváth Antal

191 1.

kilw ńsfl*
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Főépítészi koda

osszeállította: Hitelesíti:
\ / ---, -,
V,na' í L-.^s

Vörös Tamás

tag

ĺlnkormanyzati képvi selő



3. sz. mellék|et

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefoáros onkormányzataKépvisető.testületének

.. . l201l.(...) iĺnkoľmá ny zati ľendelete

Jĺózsefváľos helyi építészetĺ tirtiks égén ek védelm ér ő| szől'ő

52 l 2011.GX. 1 9.) ii n ko ľ mány zati ľen d e let m ĺĺ d o s ítás á ľĺí l

A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkormanyzat Képviselő-testtilete az epített
kömyezet alakításríľól és védelmérol szőIő 1997. évi LXXVIII. tv. 57. $ (3) bekezdésébeÍ\ az
építészeti örökség helý védelmének szakĺnai szabá|yairől szóló 6611999. (Vn.13.) FVM
rendelet 4. $-ban, 6. $-ban kapott felhatalmazás a|apjźn az Alkotmźtĺy 44lA. $ (2)

bekezdésében meghatĺírozott feladatkörében eljána a következő rendeletet alkotja:

1$ A Józsefuaľos helý építészeti oľĺikségének védelméľől szóló 5212011.(x.19.)
cinkormanyzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

Helyi védett éľtékek jegyzéke

2. $Ez a rendelet 2012.januáľ l.jén lép hatáIyba.

Budapest, 20II. december .....

dľ. Mészaľ Erika

a jegyzőt helyettesítő alj e gyzi|

dr. Kocsis Máté

po1giírmester

hrsz utcanév, házszálm épittető építész
építés

éve

36776 Baross ĺl, 43. Molnár Sándor Fodor Gvula 1909.

36s1 8 Bľódv S. u. 30b.
Schomann Antal és neje
Steieer Róza

Schomann Antal 1 898.

36472
Gyulai Pál u. 16. _

Kőfarasó u. 6.
Haller Náthán Fođor Gyula

1907-
r908.

36668
Krudv u. 12. _ Mána
u.24.

Hevęk Kálmánné
Hoepfner Guido
Gvĺirsvi Géza

1909.

34903
Német u. 13. _

Józsefu.16-18.
Polgĺír Károly és Kiss
Feľenc

Svarcz Jenő és
Horváth Antal

1911



Budapest Fóv ros WII. keriilet
J aefvdrosi onkormdnyzat Képviselö-testiiletének

J zsefvdros helyi építészeti riikségének védelméröl sruíl
52/20I I. (X. I9.) nkormdnyzati rendelete

hrsz

1.sz. melléklet

Helyĺ védett értékek jegyzéke

utcanév,
házszám építtetó

Budapest Fövdros WII. keriilet
J aefv rosí onkorm nyzat Képvíselö-testíiletének

..../201 l. (.......) nkoľmdnyzatÍ rendelete

I aefvdros helyi építészeti r kségének védelméľöl saíl
52/2011. (X.19) nkormdnyzati rendelete m dosítlźs r l

1.sz. melléklet

Helyi védett értékek jegyzéke

építész
építés
éve

hrsz

367',|6

utcanév,
házszám

36s18

Baross u. 43.

Brődv S. u. 30b.

36472

Gyulai Pál u.
t6. -
KófarasÓ u. 6.

36668

Molnar Sándor

építtetó

Schomann Antal és
neie Steiser Rőza

Kĺudvu. 12. _
iľ'dánau.24.

34903
Német u. 13. -
Jőzsęfu. 16-18.

Haller Náthán

építész

Fodor Gvula

HeyekKálmánné

Schomann
Antal

épĺtés
éve

Polgár Karoly és
Kiss Fęrenc

Fodor Gyula

1909.

Hoepfrleľ
Guido
Győrsyi Géza

1898

1907-
1908.

Svarcz JenÓ
és Hoľváth
Antal

1909.

191 t.


