
EI.ő.t =$e-*ffié
3/3

Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat

Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

207I. októbere óta műkĺjdik Józsefuaľosban a kertileti fóépitész vezetése alatt a helyi
építészeti-muszaki tervtanács az 5ll20|1.(x.19.) sz. rendelet (továbbiakban: a Rendelet)
a|apján. Az azőta eltelt időben 8 ülésen k<jzel 40 tervet véleményezett.

2012. novemberében több jogszabźiy is megjelent, melyek az építésiggyel kapcsolatos
tcirvényeket és Kormányrenđeleteket módosítj ak.

A teleptilésfejlesztéssel, a településľendezésseI és az építésüggyel összefüggő egyes tĺirvények
módosításaľól szóló 2012. évi CLV[. töľvény úgy módosítjaaz épített környezet a|akításárő|
és védelmérőI szőIő 1997. évi LXXVIII t<irvényt (a továbbiakban: Etv.), hogy új eljĺíĺásokat
vezet be, illetve ezek lefolytatásáta ad lehetőséget a polgármesternek. Ezek kozé tartozík a
településképi véleményezés is, melynek a|apja a helyi tervtanács vagy afőépítész véleménye.
Az építésiigyi és építésfeltigyeleti hatósági eljarásokľól és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szo|gá|tatásról szóló 31212012. (XI.8.) Korm. renđelet 1a.$.(2) bek.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺírmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2013. februaľ 6. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a helyi építészetĹműszaki tervtanács létrehozásaľól és mfüödési rendjéről
szőIő 5 I / 201 1 . 

(ľX. 1 9.) önkormánvzati rendelet módosítására

A napirendet nyílt ülésen kelltĺíľgyalni, a rendelet elfogadásźúloz minősített szavazattobbség
sztikséges.
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Hatáĺ ozati j av asIat a bizottság szźlmáĺa:

A Városgazdálkodási és Pénztig.yi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
mestárwa|ását.
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szerint az épftésngyi hatóság a polgármesternek a tęrvtanács vagy a fóépítész álláspontjan
alapuló véleményét ,jogszabályon alapuló bizonyítékként veszi figyelembe'', szemben a
2013. januaĺ I, napjttig hatályos jogszabáIyokkal' melyek alapjźn a főépítészi, illetve a

tervtanácsi véleméný nem volt kötelező figyelembe venni. Aziĺj eljałással így a polgáľmester
és rajta keresztiil a keriileti terr,tanács és a főépítész településkép foľmáló sztndékajobban
érvényesiilni tud.

Szintén azEtv. fenti jogszaba|y áIta|i módosítása alapján megszűnik a Fővaľosi Tervtanács,
ugyanis a módosítás alapján csak a keľtileti onkormanyzatok kapnak lehetőséget teľvtanácsot
múködtetni (Etv. űj, 62 $ (6) bekezdés 4. pont). Ennek megfelelően bővíteni szfüséges a
véleményezenđő építési tevékenységek körét, ugyanis az építésiggyel összefüggő egyes
kormĺĺnyrendeletek módosításaľól szóló 3f2l2012. (XI.6.) Koľm. rendelet f3.$-a részletesen
tźrgyalja a központi és a területi tęrvtanácsok feladatait, ezek kdzött azonbarl a nem védett
teľĹileten lévő nem védett épületek áta|akításának tervei, illetve az iĄ épn|etek tervei nem
szerepelnek (kivéve a kiemęlt beruházások). A koľábban a fovaľosi teľvtanács hatáskörébe
tartoző tervek tźrgya|tsaesetén a kerületi onkoľmanyzat megkeresi a Főváľosi onkoľmányzat
illetékes ügyosztályát, hogy delegáljon egy tagot a kerületi teľvtanács aktuális ülésére. Szintén
ezęn kormányrendelet a területi tervtanácsok hatáskörébe utalja a miíemlékeken és a
műemléki jelentőségú területeken végzett építési tevékenységekkel kapcsolatos építési
engedélyezési eljaľásokhoz kapcsolódó tervek véleményezését. A műęmléki kömyezetben
megvalósuló építési tevékenységek esetén azonban nem tĺjrtént meg ez a kijelölés, így ezek a
kerĹileti tervtanácsok hatáskoľébe tartozĺak. A szakmaiság megfelelő biĺosítása érdekében a
keľĺileti onkoľmányzat megkeresi a Forsteľ Gyula Nemzeti oľökséggazdálkodási és

Szo|gáItatźlsi Kĺizpontot, hogy delegáljon tagot a kerületi tervtanács kovetkező tiléséľe. Az így
delegált tagok đíjazása nem teľheli a kĺiltségvetést, mert ań. a de|egalő intézmény biĺosítja.

AzEtv.30/E.$-a, valamint a3I4l20I2. (XI.8.) Korm. ľendelet 27.$-abevezeti a köztenilet-
alakítási terv fogalmát, melyeket az onkoľmtnyzat készíttethet el. A Rendelet 3.$ g) pontja a

véleményezeĺdő tervek kcjzött jelenleg is tartalmazza a köZteľtiletek kialakításának,
źialakitásának, feliljítźlsának engedélyezési terveit, de ezeknél bővebb taľtalmú a kĺizteľület-
alakítási tew, ezért érdemes inkább ezt beemelni a véleményezenďő körbe.

Mivel a 3f2l20I2.(XI.6.) Koľm. ľendelet a teľületi terr,tanács illetékességi körébe utalja a
fővárosi védettség a|att áI|ő ingatlanok építési ügyeit, ezért a Rendelet 3. s b) pontja nem
sziikséges (,,a vaľosképi jelentőségű területeken az illeszkeđés tiszttlzása érdekében az
emeletráépítések, tetőtérbeépítések teľveit''), a helyi váľosképi jelentőségű területeken á11ó

épületek tervei az a) pontban felsoroltak között is éľthetőek (,,a helyi védelemmel érintett
ingatlanokon valamennyi vtitońatásľa vonatkoző tetvet,,),

A2012. évben 5 alkalommal ülésezett atervtanács, váľhatóan legalább ennyi ülés a 2013.
évben is lesz, ezért 6 alkalomma| számo|va, atervtanźtcsi tagok díjazására a20I2. évi 600.eFt
- feđezet biaosítása a2013. évben is sztikséges, ami a 4 fij Z1eFtlfőlalkalom díjazásnak felel
meg. A feladat ellátás tartós mfüĺjdési kötelezettség, így f0I3. évtőI a költségvetések terhére
előľe vállalt kötelezettséget jelent, A 45l20I2. (II.16.) hatźrozatban foglaltakat így a20I3. évi
kĺiltségvetésben is figyelembe kell venni.

A helyi tervtanács működtetése önként vállalt feladat, amennyiben azonban a Képviselő-
testület dönt a polgĺírmesteri településképi véleményezési, bejelentési és a kötelezési eljĺíľások
bevezetésérőI, atervtaĺács műkÓdtetése az abbarl foglaltaknak megfelelően kĺjtelezővé válik.



A Képviselő-testiilet jogköre az Alaptorvény 32. cikk (2) bekezdésén, hatásköre azÉw. ez.$
(6) bekezdés 4. pontján, valaĺĺrlint a Magyarorczág helyi önkormźnyzataiľól szóló 2011. évi
CL)ooilX. törvény 42.s I pontján alapul.

Mindezek alapján kéľem a Képviselő.testiiletet az e|őterjesztés melléklete szeľinti
tinkormányzati ľendelet elfogadásáľa.

Budapest, 2013. jaĺuźr 25.

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

/.,ńą.
K,i"í*Erika

aljegyző



előterj e szté s melĺéklete

Budapest Főváľo s VIII. keľĺilet Józs efvárosi onk ormány zat Képvĺs elő-testületének

. . . 12013.(...) tinkoľmá ny zati ľendelete

a helyi építészetĹmĺĺszaki teľvtanács létľehozásáľól és műktidési rendjéľől szĺóló

5|'|2011. (IX.tg.) łinkoľmányzatĺ rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testiilete az
Alapt<irvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatátozott jogkciľében eljríľva, az épitett környezet
alakításaról és védelmérőI szőIő |997. évi LXXVil. torvény 62. $ (6) bekezdés 4. pontjábarl
kapott fe|hata\mazás a\apján a következőket rendeli el:

l.s A helyi építészetĹműszaki tervtanács létľehozásáľól és mfüĺjdési ľendjéľől szőIő
51l20I1.(x.19.) önkormányzatírende|et (a továbbiakban: Rendelet) 2.$-a a következo (3) és

(4) bekezdéssel egészĹil ki:

,,(3) A Teľvtanács I szavazatijoggal rendelkező tagsa aFővárosi onkormányzat áItaI delegált
személy a kovetkező esetekben:
a) a 10.000 ď szintterĹiletet elérő kereskedelmi, ipaľi, logisztikai rendeltetésű új épületek'
b) a 3.000m' összes szinttertiletet eléľő egyéb ľendeltetéstĺ új épületek' 

^

c) a meglévő kizhaszná|attĺ építmény homlokzatát is érintő' 5000 m, összes szinttertiletet
meghaladó bővítés,
d) a magashźnak,
e) a Budapest Fővárosi onkoľmtnyzat beruhźzásában késztilő és fővárosi tulajdonban,
résztulajdonban lévő ingatlanokat érintő építési engedélykoteles tevékenység
építési engedé|yezéséhez szükséges építészeti-műszaki tervek táĺgyalása esetén.

(4) A Tervtanács I szavazati joggal rendelkező tagsa a Forster Gyula Nemzeti
orökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ áLta| delegált személy a műemléki
környezetben tervęzett építési engedélyköteles tevékenység építési engeďéIyezéséhęz
szĹikséges építészeti-műszaki tervek tárgyalása esetén.''

2.$ A Rendelet. 3. $ (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés
a következő i) ponttal egészül ki:

[A Tervtanács - a hłlan jogszabályban meghatározottakon kívüI - véleményezi:J

,,g) a końeľület-alakítási terveket,

Đ 100 ,,ł bruftó szintterületet meghaladó új épületek építési engedélyezési terveit,

amennyiben azoknem esnek a központi vagy aterületi tervtanács illetékességi teľületébe.''

3.$ A Rendelet a következő 4lA. $-a1 egésziil ki:

,,4lA.g A 2.$ (5) és (6) bekezdés szerinti esetben a delegált tervtanácsi tagok tiszte|etdijźi a
dele gál ó intézmény bizto sítj a.,,

4. $ A Rendelet
1. 3.$ (2a) bekezdésében ,,(1) bekezdésben'' szövegľész helyébe ,,(1)^bekezdés c) pontban''
szoveg, valamint a ,'100 m, teľületet'' szövegrész helyébe a ,,100 m, bľuttó szintteľĹiletet''
szöveg,



2. 3.$ (1) bekezdés c) pontjában a,,felújításának engedélyezési terveit'' szövegrész helyébe a

,,f e|tĄításánaképítésiengeđéIyezésiterveit''szöveg
3. 3. $.(1) bekezdés d) pontjában a ,,bővítésére vonatkozó tervekeť' szövegrész helyébe a

,,bővítésére vonatkozó építési engedélyezési terveket'' szöveg
lép.

5.s (1) Ez arcĺďeIet2013. február 10-én lép hatályba.

(2)Hatá|yátveszti a Rendelet. 3.$ (1) bekezdés b) és h) pontja.

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis M:áúé
polgáľmesteľ



INDOKOLAS

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel <isszefliggő egyes törvények
módosításaľól szóló 2012. évi CLV[. törvény úgy módosítja az épített köľnyezet alakításźáÍól

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvényt (a továbbiakban: Etv.), hogy új eljárásokat
vezetbe, valamint ezek lefolýatására ad lehetőséget a polgáľmesteľnek. Ezekkozé ĹarĹozik a
településképi véleményezési eljárás is, melynek a|apja a helyi teľvtanács vagy a foépítész
véleménye. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljaľásokľól és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szoIgá|tatétsról szóló 31212012. (XI.8.) Korm. rendelet 14.$

(2) bekezďés szeľint az építésigyi hatóság a polgármester véleményét ,jogszabályon alapuló
bizonyítékként veszi figye1embe'', szemben a jelenleg hatályos jogszabźiyokkal, melyek
a\apján afőépítészi, illetve atervtanácsi véleményt nem volt kötelező figyelembe venni. Az új

eljárással így a potgármester és rajtakeresńül a kerületi tervtanács és afoépitész településkép
formáló szandéka jobban érvényesiilni tud.

1.$ Az Etv. fenti jogszabáIy áItaIi módosítása alapjáĺ megszűnik a Fővaľosi Tervtanács,
ugyanis a módosítás alapjan csak a keľiileti önkormányzatok kapnak lehetőséget
tervtanácsot működtetni (Etv.62. $ (6) bekezdése). Ennek megfelelően bővíteni sziikséges
a véleményezendő építési tevékenységek körét, ugyanis az épitésiggyel ĺisszefiiggő
egyes kormányrendeletek módosításáľól szóló 322l20|f. (XI.6.) Korm. renđęlet 23.$-a
részletęsen táĺgyalja a központi és a teriileti tervtanácsok feladatait, ezek kozött azonbarl
a nem védett teľületen lévő nem védett épiiletek átalakításćnak tervei, i||efuĺe az iĄ
épületek tervei nem szeľepelnek (kivéve a kiemelt benlhtzások). A koľábban a fővárosi
teľvtanács hatĺáľkörébe tartoző teľvek targya|ása esetén indokolt, hogy a Fővárosi
onkormanyzat đelegáIjon egy szavazati joggal rendelkező tagot a kerületi teľvtanács
aktuális iilésére. Szintén ezen koľmányrendelet a területi tervtanácsok hatáskörébe utalja
a műemlékeken és a műemléki jelentőségű teľületeken végzett építési tevékenységekkel
kapcsolatos építési engedélyezési eljarásokhoz kapcsolódó tervek véleményezését. A
múemléki környezetben megvalósuló építési tevékenységek esetén azonban nem történt
meg ez a kijelolés, így ezek a kerĺileti tervtanácsok hatáskörébe tartoznak. A szakmaiság
megfelelő biztosítása érdekében indokolt, hogy a Foľster Gyula Nemzeti
oľökséggazdálkodási és Szolgáltatasi Központot, hogy delegáljon egy szavazati joggal
ľendelkező tagot a keľületi tervtanács aktuális tiléséľe.

2.$ A kerületi tervtanács véleményezési jogkörének módosítása, figyelemmel a magasabb
szintű jogszabáIyi előírásokľa, azzal történő <isszhangba hozatal éľdekében, tekintettel
arľa, hogy azBŃ.bevezeti a köZterĹilet-alakítási terv fogalmát.

3.s A tiszteletdíjra vonatkozó új rendelkezéstvezetbe.

4. $ S zö ve gľésze s m ó do sítás okat tartalmaző rcĺđe|kezé s ek.

5.$ Hatályba léptető éshatá|yát vesztő rendelkezések.



Budapest.Főváľos VIII. keľület
Józsefváľo si Onkorm ány zat Képvĺselő.

testületének
... l20I3. (...) tinkorm ányzati ľendelete

a helyi építészeti.műszaki teľvtanács
létľehozásáľĺíl és míĺkiiĺlési ľendj éľől
szőlő 51 1201 1. Gx.19.) tinkoľmányzati

ľendelet módosításáľól

a helyi építészetĹmiĺszakĺ teľvtanács
létľehozásáľĺil és műkiidési ľendjérő|

szĺiló
51l20t1'. íIx.19.) iinkoľmánvzati ľendelet

1.$ A helyi építészeti-műszaki tervtanács
Iétrehozásától és múkođési rendjérő| sző|ő
51,l20I1. (IX.19.) önkoľmányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2.$-a a következő
(3) és (4)bekezdéssel egésziilki:

,,(3) A Tervtanács L szavazati joggal
ľendelkező tagsa a Főváľosi onkoľmányzat
á|ta| delegált személy a következő
esetekben:
a) a 10.000 m2 szintterületet elérő
keľeskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű
új épületek, 

^

b) a 3.000m" ĺĺsszes szintteľĹiletet elérő
egyéb ľendeltetésű új épületek,

c) a meglévő kozhaszná|atu építmény
homlokzatát is &intő, 5000 m. cisszes
szintteľĹiletet meghaladó bővítés,
d) a magasházak,
e) a Budapest Fővarosi onkoľmányzat

benhazásában készülő és főváľosi
tulajdonban, résztulajdonban lévő
ingatlanokat érintő
engedélyköteles tevékenység építési
engedélyezéséhez szfüséges épitészeti-
műszaki tervek tárgyalása esetén.

(4) A Tervtanács 1 szavazati joggal
rendelkező tagsa a Forster Gyula Nemzeti
orökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Ktizpont á|ta| deIegált személy a mtíemléki
környezetben tewezett építési
engeđélyköteles tevékenység építési
engedéIyezéséhez szükséges épitészeti-
múszaki tervek tźľ gyalása esetén.''



3.$ (1) A Tervtanács a kiil<jn
jogszabáIyban meghattrozottakon kívül -
véleményezi:
g) a kĺlzterüIetek kialakításának,
atalakításćnak,f eliĄításĺánakengedélyezései
terveit,

2.$ A Rendelet. 3. $ (1) bekezdés g) pontja
helyébe a kovetkęző ľendelkezés lép és a
bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

IA Tervtanács - a Hłlan jogszabályban
meghatár ozottakon kívül - véleményezi : J

,,g) a közteriilet-alakítási terveket,

Đ 100 m, bruttó szintteľiiletet meghaladó új
épiiletek építési engedélyezési terveit,
amennyibeĺ azok nem esnek a kozponti
vagy a teľiileti tervtanács illetékességi
teľĹiletébe.''

3.$ A Rendelet a k<jvetkező 4lA. $-al
egészül ki:

,,4/A.$ A 2.$ (5) és (6) bekezdés szerinti
esetben a delegált tervtanácsi tagok
tiszteletdíját a delegáló intézmény
biztosítja.,,

4.S A Rendelet
1. 3.$ (2a) bekezdésében ,,(1)

bekezdésben'' szövegrész helyébe,,(1)
bekezđés c) pontban,, szoveg, valamint a
,,100 m, teľĹiletet'' szövegrész helyébe a
,'100 m, bruttó szintteľĺiletet'' szöveg,
2. 3.$ (1) bekezdés c) pontjában a
,,felújításanak engedélyezési terveit''
szovegrész helyébe a 

',felújításanak 
építési

engedéIy ezési terveit'' szciveg
3. 3. $.(1) bekezdés d) pontjában a

,,bővítésére vonatkozó terveket'' szovegrész
helyébe a ,,bővítésére vonatkozó építési
engeďé|y ezési terveket'' szöveg
lép.


