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Képvise|ő.testület e szämár a

Tisztelt Képviselő.testůilet!

20||. októbere óta mfüödik Józsefuarosban a keriileti füépítész vezetése alatt a helý
epítészeti-miiszaki teManács az 5|l20|1.(x.19.) sz. rendelet (továbbiakbarL: a Rendelet)
alapjźn. Az azőta eltelt időben 8 ülésen kĺizel 40 tervet véleményezett.

20|2. novemberében több jogszabáIy is megielent, melyek az építésüggyel kapcsolatos
torvényeket és Kormányrendeleteket móđosítják.

A teleptilésfejlesztéssel, a településľendezéssel és az építéstiggyel összefüggő egyes törvények
módosításaról szóló 2012. évi CLVII. törvény úry módosítja az épít.ett környezet alakításáról
és védelméről szóló |997. évi LXxuII törvéný (továbbiakban: Etv.), hogy új eljarásokat
vezet be, illetve ezek lefolýatźsára ad lehetőséget a polgármestemek. Ezekkłlzé tartozík a
telęĺilésképi véleményezés is, melynek a|ap1a a helý teľvtanács vagy afőé:pitész véleménye.
Az építésügyi és építésfeliigyeleti hatósági eljĺírásokľól és ellenőrzésekről, va|amiĺt az
építésügý hatósági szolgźůtatásrólszóló 312l20|2.(XI.8.) Koľm. rendelet 14.$.(2) bek. szerint
az epítésiigý hatóság a polgáľmester véleményet ,jogszabályon alapuló bizonýtékként veszi
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figyelembe'', szemben a jelenleg hatályos jogszabályokkal, melyek a|apjźn afóépitészi, il|efue
a tervtanácsi véleméný nem volt kötelező figyelembe venni. Az tlj eljarással igy a
polgiírmesteľ és rajta keresztĹil a kerĹileti tervtanács és a ftĺépítész településkép ľoňĺlo
szĺándéka jobban éľvényesülni tud.

Szintén az Etv. fenti jogszabá|y általi módosítĺísa alapjan megsziĺnik a Fővarosi Tervtanács,
ugyanis a módosítás alapjan csak a kerĹileti önkoľmányzatok kapnak lehetőséget tervtanácsot
mfüödtetni @tv. ĺi. ó2$ (6) bek.). Ennek megfelelően boĺtenl .szÍikséges a vřleményezendő
építési tevékenységek k<iľét, ugyanis az építésiggyel összefiigeő egyes kormányrendeletek
módosításaról szóló 322l2012.(XI.6.) Koľm. rendelet 23.$- a ľészletesen tźrgya|jaa központi
és a területi tervtanácsok feladatait, ezek között azonbarl a nem védett tertileten lévő nem
védett ętiletek átalakításának teľvei, illetve az új épületek tervei nem szerepelnek (kivéve a
kiemelt beruhĺázások). A korábbanafővárosi tervtanács határkörébetartozó tervek tiľgyalása
esetén a keľületi onkoľmanyzat meýeresi a Főviĺrosi onkormĺĺnyzat i||etékes ügyosziályát,
hogy đelegáljon egy tagot akerületi tervtanács aktuális ülésére. Szintén ezen koľmányrendélet
a teľületi teManácsok hatáskörébe utalja a műemlékeken és a műemléki 3elentosegrĺ
területeken végzett ęítési tevékenységekkel kapcsolatos építési engedé|yezési eljárásoktróz
kapcsolódó tervek véleményezését. A miíemléki köľnyezetben megvalósuió építési
tevékenységek esetén azoĺban nem töľtént meg ez a kijelölés, így ezek akerĹileti tervtanácsok
hatáskörébe tartoznak. A szakmaiság megfelelő biztosítása érdekében a kerületi
onkoľmrĺnyzat megkeľesi a Forster Gy"lu NJĺzeti orökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központot, hogy delegáljon tagot a kerületi tervtanács következő tilésére. Az igy áelegált
tagok dijazása nem terheli a költségvetést, mert azt a de|egá|ó intézmény biztosítja.

AzEtv. bevezeti a közteľĹilet-alakítási terv fogalmát, melyeket az onkorm tnyzatkészíttethet
el. A Rendelet 3.$ e) pontja a vélernényezendó tervek közĺjtt jelenleg is tarta|mazza a
közterületek kialakításának, źúa|akitásának, felújításának engedélyezési teľveit, de ezeknél
bővebb taľtalmú a közteľület-alakítási terv, ezért éľdemes inkább ezt beemelni a
véleményezendő körbe.

Mivel a 322|20I2.(XI.6.) Korm. rendelet a területi tervtanács illetékességi körébe utalja a
fővaľosi védettség a|att ál|ő ingatlanok építési ügyeit, ezért a Rendelet g. s u) pontja nem
szfüséges (,,a vĺárosképi jelentőségtĺ teľületeken az i||eszked'és tisztźlzása érdekéĹ en az
emeletráépítések, tetőtéľbeépítések terveit''), a helý vrírosképi jelentőségrĺ teľületeken ál1ó
épületek tervei az a) pontban felsoľoltak között is éľthetőek (,,a helý védelemmel érintett
ingatlanokon valamenný vá|toztatásra vonatkozó tervet'').

A fent említett jogszabályvźl|tozás miatt várhatóan megnĺivekszik a tfugyalandó ügyek száma,
ezért a tervtanácsi ülések gyakoľiságát meg kell növelni, Jelenleg 2 havonta ülésezik a
teľvtanács, ezt havonkéntiľa kell besiĺríteni, hogy minden határidő tartható legyen. Ez azt
jelenti, hogy a tervtanácsi tagok díjazásfua a2012. évi 600.eFt helyett 20|3. évben 1.200.eFt-
fedezet biztosítása szĹikséges, ałni a 4 f(5 25eFt/ft!/alkalom díjazásnak felel meg' A feladat
ellátás taľtós mfüödési kötelezettséget jelent, igy 2013. évtőI a költségvetések teľhére előre
vállalt kötelezettséget jelent.

A helý önkoľmanyzatokľól szóló 1990. évi LXV. töľvény 10. $ (1) bekezdés a) pontja szerint
a képviselő-testĹilet hatásköréből nem ruházhatő át a rendeletalkotás.

Mindezek alapján kéľem a Képviselő.testületet ahatározati javaslat és azelőteľjesztés 1.
számrĺ mellék|et szeľĺntĺ iinkoľmányzati ľendelet elfogad ására.



H,łrÁnoza'rl JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet rigy dönt, hogy
1. módosítja a 45l20|2.(II.16.) hatźtrozatban elfogadott tervtanácsi díjazást 2013. évtó| 4

főre25 eFtlfőlalkalom díjazással 1.200 e Ft-ra.

2, az |. poĺtban foglalt tartós feladatellátás érdekébeĺ 2013. évtől a k<ivetkező évek

költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállal.
3. felkéri a Polgármesteľt, hogy ahatźlrozatban foglakakat a 2013. évi és az azt követő

évek költségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hatĺĺľidő: 1.. pont esetén leeil<ésőbb 2012. decembeľ 31.. valamint következő évek

költségvetés tervezése

Budapest, 20t2. decembeľ

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán EdÍna
jegyző

nevében és megbízásábĺíl:

Gűń{-1,Ý.,
Dr. Kocsis lľ ĺ.áúé

po1gáľmester

,h,,k*,€,t
aljegyzo ,t , l' ,. i i



1. sziímú melléklet

Budapest Főváros VIII. keľůilet Józsefu áľos Onkoľm ány zata Képviselő.testůiletének
. . . 120|2.(...) tinkoľmá ny zati ľendelete

a helyĺ építészeti.míÍszaki teľvtanács létrehozásáról és műktidésĺ rendjéľől szótĺó
5L l20|'1'.Gx. 1 9.) iinkoľmányzati ľendelet m ódosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľos onkormanyzata (atovábbiakban: onkormźnyzat)
Képviselő-testiilete az é:pített környezet a|akításźről és védelmérőI szó|ő |997. évi LXXVIII.
törvény (Étv.) 62. $ (6) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás a|apjźn _
figyelemme| azEť.ĺ.30/C. $ (4) bekezdésében, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stľatégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogtrntézményekről sző|ő 3|4/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2I. és
22. $-źlbaĺ foglaltakra a következőket rendeli el:

1.$ A helý építészeti-miiszaki tervtanács |étrehozásáról és mfüödési rendjéről szóló
5I/2011.(x.19.) ĺinkormĺínyzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.$ kiegészül egy új (3) és (a)
bekezdéssel:
,,(3) A Tervtanács elnöke felkéri a Fővĺíľosi onkormányzatot is, hogy delegáljon egy tagot,
szavazatí jogga|, a kerületi tervtanácsba

a) a 10.000 m2 szintterületet elérő keľeskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű új
épületek,^

b) a 3.000m" összes szintteľületet elérő egyéb rendeltetésű új épületek,
c) a meglévő kozhasznźiafu építmény homlokzatát is érintő, 5000 m2 öss'es

szintterĹiletet meghaladó bővítés
d) amagashźnak
e) a Budapest Fővárosi onkormĺĺnyzat benftazásábarl készülő és fiiviĺľosi

fulajdonban, résztu|ajdonban lévő ingatlanokat érintő építési engedélykĺiteles
tevékenység

ęítési engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki tervek tźlrgya|ásaesetén.
(4) A Tervtanács elnöke felkéri a Forster Gyula Nemzeti orökséggazdálkodási és
Szolgá|tatźtsi Központ is, hogy delegáljon egy tagot' szavazatijoggal, a kerületi tervtanácsba
a műemléki kömyezetben tervezett építési engedélyköteles tevékenység építési
engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki tervek térgya|ásaesetén.''

2.$ A R. 3.$ (1) c) pontjában a,,felújításĺĺnak engedéIyezésí terveit'' szővegrész helyébe a
,,felújításának építési engedélyezési terveit'' szövegrész lép.

3.$ A R. 3. $.(1) d) pontjában a ,,bővítésére vonatkozó terveket'' szövegrész helyébe a
,,bővítéséľe vonatkozó építési engeđé|yezési terveket'' sztivegrés z |ép.

4.$ A R. 3. $.(^1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
,,i) 100 m, bruttó szinttertiletet meghaladó új épületek építési engeđélyezési teľveit,
amennýben azok nem esnek a központi vaw a terĹileti tervtanács illetékességi
területébe.''

5.$ A R. 3. $.(1) Đ pontja az a|źhbi szövegre módosul:



,,g) a kőzteľtil et- al akítási terveket) )

6.$ A R' 3.$ (2a) bekezdésében -Az tĐ bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,Az (1) c)
pontban'' szövegrésą valamint a ,,100 m'ĺerĹiletet'' szövegrész helyébe a ,,100 m2 bruttó

szintterĹileteť' szövegrész 1ę.

7.$ A R. 4. $-a 4.$ (1) bekezdésre változik.

8.$ A R. 4. $-a (2) bekezdéssel egészĹil ki:
,,(2) A2.$ (3) és (a) bekezdésében felsorolt esetekben delegált tervtanácsi tagok tiszteletdíját
a delegáló íntézmény biztosítja.,,

9.$ Hatä|yät veszti a R. 3.$ (1) b) és h) pontja.

10.$ Ez a rendelet 20|3.január }-ánlép hatźiyba.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



INDOKOLAS

A Rendelet módosításĺíra az alźtbbi indokok miatt kertilt sor (a módosító rendelet szakaszainak
és bekezdéseinek sorľendj ében)

A településfejlesztéssel, a településrendezésse| és az építésüggyel összefiiggő egyes törvények
módosításĺáĺól szóló 20|2. évi CLVII. töľvény úgy módositja az épített köľnyezet alakításaľól
és védęlméről szóló |997. évi LXXVil tłiľvéný (továbbiakban: Éru.), hogy ťlj eljáľásokat
vezet be, illetve ezek lefolytatásźĺra ad lehetőséget a polgármesternek. Ezekközé tartozík a
településképi véleményezés is, melynek a|apja a helý tervtanács va1y afőépitészvéleménye.
Az építésügý és építésfeltigyeleti hatósági eljrírásokról és ellenőrzésekről, valarĺiĺt az
építésügyi hatósági szolgźitatásról szóló 3|2l20|2.(XI.s.) Korm. rendelet 14.$.(2) bek. szerint
az épitésigý hatóság a polgrĺrmester véleményét ,jogszabályon alapuló bizonýtékként veszi
figyelembe'', szemben a jelenleghatályos jogszabályokkal, melyek a|apjźnafőépitészi. illetve
a tervtanácsi véleméný nem volt kötelező figyelembe venni. Az ttj eljĺáľással igy a
polgármester és rajta kereszttil a kerĹileti tervtanács és a foépítész telęüléskép formáló
szándéka jobban éľvényesülni tud.

1.$ Az Étv. fenti jogszabá|y általi módosítása alapjan megsziĺnik a Fővárosi Tervtanács,
ugyanis a módosítás alapjrín csak a kerületi önkormányzatok kapnak lehetőséget
tervtanácsot mfüödtetni (EtV. új. 62$ (6) bek.). Ennek megfelelően bővíteni szükséges
a véleményezendő építési tevékenységek körét, ugyanis az épitésiggyel összefiieső
egyes kormányľendeletek módosításráľól szóló 322/20I2.(xI.6.) Korm. rendelet 23.$- a
részletesen tárgya|ja a központi és a területi tervtanácsok feladataít, ezek között
azonban a nem védett teľĹileten lévő nem védett épületek áta|akitźrsźľrak tervei, illefue
az űj épi|etek tervei nem szerepelnek (kivéve a kieme|tberuhźzások). A korábban a
ffivaľosi tervtanács hatarköľébe tartoző tervek tźrgya|źsa esetén a kerületi
onkormanyzat megkeresí a Fővĺáľosi onkormźnyzat illetékes ugyosztáiyźi-, hogy
delegáljon egy tagot a keľületi tervtanács akfuális ülésére. Szintén ezen
koľmiányrenđelet a terĹileti tervtanácsok hatáskörébe utalja a mrĺemlékeken és a
múemléki jelentőségu terĹileteken végzett ęítési tevékenységekkel kapcsolatos építési
engedélyezési eljarásokhoz kapcsolódó tervek véleményezését. A miĺemléki
kömyezetben megvalósuló építési tevékenységek esetén azonbannem történt megez a
kijelölés, így ezek a keľĹileti tervtanácsok hatáskörébe tartoznak. A szakmaiság
megfelelő biztosítása érdekében a kerĹileti onkormányzat megkeresi a Foľster Gyula
Nemzeti orökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot, hogy delegáljon tagot' a keriileti
tervtanács következő üléséľe.

2.$ A módosítás a szöveg pontosítása.

3.$ A módosítás a szöveg pontosítása.

4.$ A hatályos rendelet felsorolásából kimaľadtak az új épületek építési engedélyezési
tervei, az egyérteIműség kedvéért kerül bele most a rendeletbe.

5.$Az Étv. bevezeti a köĺerület-alakítási terv fogalmát, melyeket az onkormźnyzat
készíttethet el. A Rendelet 3.$ g) pontja a véleményezendő tervek között jelenleg is
tarta|mazza a kĺizerületek kialakításiának, tLta|akítástnak, felújításĺĺnak engedélyezési



terveit, de ezeknél bővebb taľtalmú a közteľület-alakítási terv, ezert érdemes inkább
ezt beemelni a véleménvezendő körbe.

6.$ A módosítás a szöveg pontosítása.

7.$ A 8.$-ban ta|źtlhatő kiegészítés miatt szĹikséges módosítás.

8.$Az l.$-ban foglaltak miatt szĹikséges kiegészítés, ugyanis a szakmaiság minél
szélesebb köni biztosítása szĹikséges, azonban a költségvetést nem kívánjuk tovább
teľhelni.

9.$ Mivel a 322l20I2.(xI.6.) Korm. rendelet a tertileti tervtanács illetékességi körébe
utalja a fovaľosi védettség a|att á||ó ingatlanok építési ügyeit, ezért a Rendelet 3. $ b)
pontja nem szükséges (,,a városképi jelentőségu terĹileteken az íI|eszkeďés tisztźaása
érdekében az emeletráépítések, tetőtérbeépítések terveit''), a helý vĺírosképi
jelentőségű területeken á11ó éptiletek tervei az a) pontban felsoroltak között is
érthetőek (,,a helý védelemmel érintett ingatlanokon valamenný váLtoztatźsra
vonatkozó teľvet''). A Rendelet 3.$ h) pontja a Fővráĺosi Tervtanács megszűnésével
értelmét veszti.

10.$ A hatálybalépés nem lehet korábbi, meľt a magasabb sziĺťú jogszabét|y is csak
2013. januźr l-én lép hatá|yba.



a helyĺ építészetĹműszaki tewtanács
létrehozásárĺĎl és műkłidési ľendjéről

szĺíló
5 1/20 1 1.íIx. 1 9.) tinkormánvzati rendelet

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefo áros Onkormá nyzata Képviselő.

testületének
... l20l2.(...) tinkoľmányzati rendelete

a helyi építészetĹműszaki teľvtanács
létrehozásáľól és mííktidési rendjéről

szĺíló
51/20 1 1.(Ix. 1 9.) tĺnkoľm ányzati rendelet

mĺódosításáľól

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

4tag.
(2) 

^ 
Teľvtanács elnöke aZ

önkormanyz ati fő epítész.

1.$ A helý építészeti-műszaki tervtanács
Iétrehozásźről és mfüödési rendjéről szóló
5|l20I1.(x.19.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 2.$ kiegészül egy új (3)
és (a) bekezdéssel:

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

4 tag.
(2) A Teľvtanács elnöke az önkormźnyzati

főepítész. 
..

(3) a Fővárosi onkormźnyzat is delegál egy
tagot, szavazati joggal, a kertileti
tervtanácsba
a) a 10.000 m2 szintterĹiletet eléľő
keľeskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű
új éptiletek) 

nb) a 3.000m, összes szintterületet eléľő
egyéb rendeltetésű új épületek,
c) a meglévő közhasznźĺatu építmény
homlokzatát is éľintő, 5000 m. összes
szintteľületet meghaladó bővítés
d) amagashźnak
e) a Budapest Fővárosi onkormanyzat
ber,lhtuásában készülő és fřĺvĺíro si
fu laj donban, résztulaj donban lévő
ingatlanokat éńntő építési engedélyköteles
tevékenység
építési eĺgedéIy ezéséhez szükséges
epítészetĹműszaki tervek tźrgyalása esetén.

(4) A Forster Gyula Nemzeti
orökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
is delegál egy tagot, szavazati joggal, a kerületi
tervtanácsba a miíemléki köĺryezetben terv ezett
építési engedélyköteles tevékenység építési
engedélyezéséhez szükséges építészetí-
műszaki tervek tźr sya|źLsa esetén.



3.$ (1) A Teľvtanács _ a kÍilön
jo gszab tĺ|yban me ghatłĺro zottakon kíviil _
véleményezi:
a) a helý védelernmel érintett ingatlanokon
valamenný v źt|toztatásra vonatko ző tew et,
b) a varosképi jelentőségú teľĹileteken az
illeszkedés tisztźlzésa érdekében az
emeletráépítések, tetőtérbe építések terveit,
c) a meglévő épületek rekonstľukciójának'
emeletľáépítésének, tetőtéľ beépítésének,
homlokzati felújításanak engedél yezési
terveit,
d) az önkormźnyzati fenntartású
intézmények felúj ítás ara, átépítésér e,

bővítésére vonatkozó terveket,

e) az önkormźnyzati beruhazások ęítési
engedé|y ezési terveit,

Đ u tlj kóztttrgyak(pavilon, szobor, kút,
stb.), önálló reklámhordozók építési
engedélyezési terveit,
g) a közteľületek kialakításának,
źtta|akításanak,felújításanakengedélyezései
teľveit,
h) a fióvaľosi tervtanács illetékességi körébe

2.$ A R. 3.$ (1) c) pontjában a

,,felújításrának engedélyezési teľveiť'
szövegrész helyébe a,,felújításĺának építési
engeďéIyezési terveit'' szövegrész lép.
3.$ A R. 3. $.(1) d) pontjában a ,,bővítésére
vonatkozó terveket'' szövegrész helyébe a
,,bővítésére vonatkozó építési engedélyezési
tervekeť' szövegrész lép.
4.$ A R. 3. $.(1) bekezdése a következő i)
ponttal egśszül ki:
,,i) 100 ď bruttó szintterĹiletet meghaladó új

épületek építési engedélyezési terveit,

amennyiben azok nem esnek a központi

vagy a területi tervtanács illetékességi
teľületébe.''

5.$ A R. 3. $.(1) g) pontja az alábbi
szövegre módosul:

',g) 
a közteľĹilet-alakítási terveket''

9.$ Hatályát veszti a R. 3.$ (1) b) és h)
pontja.

3.$ (1) A Tervtanács a ktilön
jogszabályban meghataľozottakon kívĹil _
véleményezi:
a) a helý védelemmel érintett ingatlanokon
valamenný v titoztatásľa vonatkozó tervet,

b)

c) a meglévő épületek rekonstrukciójĺínak'
emeletráépítésének, tetőtér beépítésének,
homlokzati felújításanak építési
engedélyezési terveit,
đ) a, önkormĺányzati fenntaľtású
intéznények felújításara, źńépitésére,
bővítéséľe vonatkozó építési engedélyezési
terveket,
e) az ĺinkormrányzati beruhĺĺzások építési
engedélyezési terveit,

Đ az tĺj koztttrgyak (pavilon, szoboľ, lait,
stb.), önálló reklrámhoľdozók építési
engedélyezési terveit,
g) a közterület-alakítási terveket,

h)
tartoző terveket eseti megáll lan.



Đ100 m2 bruftó szintterületet meghaladó új
épiiletek építési engeđélyezési terveit,
amennýben azok nem esnek a központi
vagy a teľületi tervtanács illetékességi
területébe.

3.$ (2a) Az (|) bekezdésben felsoľolt tervek
esetében egyedi elbíľálás alapján, a
varosképi megielenés szempontjából
kevésbé jelentős ügyekben kiemelt
projektekben nem szereplő mellékutcakban
_ kĹilĺinösen vakolatj avítás,
homlokzat szinezés, e gy éb b eavatkozás
nélkiil, 100m2 terĹiletet meg nem haladó
beépítés esetén -, azi|Ietékes elsőfokri
építési hatóság javas|ata a|apjén az
önkoľmanyz ati fr építés z á|lásfo g|a|ás a i s

6.$ A R. 3.$ (2a) bekezdésében ,,Az (1)
bekezdésben'' szövegrés z he|yébe,,Az (1) c)
pontban'' szövegrész, valamint a ,,100 m2
területet'' szövegrész helyébe a ,,100 m2
bruttó szintterĹiletet'' szövegr ész lep.

3.$ (2a) Az (1) c) bekezdésben felsorolt
tervek esetében egyedi elbírálás a|apján, a
vĺárosképi megjelenés szempontjából
kevésbé jelentős ügyekben kiemelt
pľojektekben nem szereplő mellékutcákban

homlokzatszilezés, egyéb beavatkozás
nélktil, l00m, bruttó szintterületet meg nem
haladó beépítés esetén -l az illetékes
elsőfokú építési hatóságjavaslata a|apjźn az
önkormĺĺnyzati főépitész állásfoglalása is

4.$ A Tervtanács működési költségeit az
önkormĺányz at biztosítja. A tagok
tiszteletdíja az önkormányzat mindenkoľi
éves költségvetéséről szóló rendeletében
kerül megál|apításra.

7.$ A R. 4. $-a 4.$ (1) bekezdésľe véitozik.
8.$ A R' 4. $-a (Z)bekezdéssel egésztil ki:
,,(2) A 2.$ (3) és (a) bekezdésében felsoľolt
esetekben delegált tervtanácsi tagok
tiszteletdíját a đelegáló intézmény
biztositja.,,

4.$ (1) A Tervtanács mfüödési költségeit az
önkoľmányzat biztosit1a. A tagok
tiszte|etdíja az önkormányzat mindenkori
éves költségvetéséről szőIő rendeletében
kerül megállapításra.
(2) A 2.$ (3) és (a) bekezdésében felsorolt
esetekben delegált tervtanácsi tagok


