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Képviselő-testůilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

201|. év októbere őta működik Józsefuaĺosban a kerületi fiiépítész vezetése alatt a helý
építészeti-műszaki tervtanács. Az azőtaelte\tidőben 10 iilésen köze| 60 tervet véleményezett'

Az 51l20I1.(DĹ19.) sz. rendeletet először a 2312O|2.(|II.29.) számű onkoľmányzati rendelet

módosította. 2012 novemberében több jogszabáIy is megjelent, melyek az építésüggyel

kapcsolatos törvényeket és Koľmányľendeleteket módosítjak. Ennek alap1źn a Képviselő-

testiilet módosította az 51l2O11 (x.19.) számú önkormĺĺnyzati ľendeletét 20|3. február 10.-

én, mellyel egy időben a településképi eljárásolaól is ľendeletet alkotott.

A fe|hatalmaző rendelkezések megváItonak a ľendelet legutóbbi 2013. február 10-i

módosítása őta, ezért szĹikséges új rěndeletet alkotni, mert a jogszabźiyszerkesztésről szóló

6Il2009.(Xn.14.) IRM rendáet alapjan nem elég a hatályos helý rendelet módosítása. A
KépviselB-testtilet az A|aptörvény-3f. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogköľében
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ElőterjeszÍő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2013 . május 8. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről

szĺld-sl/z0]].(X.1g.) ankormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet

mesalkotósóra

A napirendet nýlt ülésen kell tárgyalni, a ľendelet és a hattrozat elfogadásahoz minősített

szavazattöbbség szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hattĺrozati jav aslat a bizottság, szźrmźÍ a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
mestarsyalását.

javasolja a Képviselő-testületnek az eIőtegesztés
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e|jźrva, az épített környezet a|akíttsäről és védelm éri5| sző|ő |997. évi LXXVIII. töľvény
(továbbiakban: Étv.; 62.$ (6) 4. pontjźbankapott felhata|mazást, hogy rendeletben állapítsa
meg a helý építészeti-műszaki teľvtanács létľehozásárő|, miikĺ'dési feltételeiľől, eljtĺrási
szabáiyainak megá||apitásáról szóló szabá|yokat. A Képviselő testtilet a településrendęzési ésaz építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2OO6,(XII.7.) Kormányrendelet 1.$ (1)
bekezdésében fo gl altak fi gyelembe vétel ével alkothat rendeletet.

A településképi véleményezési elirárások tigýntézési hatáľideje l5 nap, az eljárások többsége
tervtanácsi véleményezési kategóriába esik. Egyes településképi bejelentési eljaľásokbän
(teljes homlokzat felújítáĐ a telepiilésképi illeszkedés igazo|ásit a módosĺtani kivánt, az
építésüggyel összefliggő egyes helyi önkormźnyzati hatós.ĺgi eljarások részletes szabéůyairől
sző|ő 5/2013.(II.10.) ĺinkormányzati rendelet értelmében csak az előzetes tervtanácsi
véleménnyel lehetne megtenni. Szintén az Etv. fenti jogszabźiy źita|i mődosítása a|apjźn
megszÍinik a Fővárosi TerWanács, ugyanis a módosítás alapjĺĺn csak a keľületi
ĺinkoľmányzatok kapnak lehetőséget terWanácsot mfüödtetni, így ä további konzultatív
egyeztetésekkel együtt nagyobb feladatot rónak a helý építészetĹmús zak<ltervtarlácsra.

A 2013. évi kĺiltségvetésben a Képviselő-testtilet 600.eFt-ot biztosított a Tervtanács mfüödési
költségeire. Tekintette| ana, hogy az ügyfelek érdekében a jelenlegnél gyakoribb, legalább
havonta történő ülésezés a cé|szeru, ezért az új ľendeletben a tervtanács elnöke hatźtrozłamegaz egyes ülésekre meghívandó tagok |étszámźt a napirendek fiiggvényében. Erľe ;
Kormányľendelet a|apjźn lehetősége van.

A helý tervtanács mfüödtetése ĺjnként vállalt feladat, azonbana Képviselő-testtilet döntött a
polgámesteń településképi véleményezési, bejelentési és a kĺjtelezési e|járások bevezetéséľől,a tervtanźtcs mfüödtetése az abban foglaltaknak megfelelően kotęíező. A felhatalmaző
rendelkezések megvá|tozása és a településképi eljráľásók bevezetése utáĺ, a gyakorlatban
tapaszta|t, megoldatlan eijaľásrendi feladatok tették szĺikségessé a teljes helyi épitészeti-
műszaki tervtanács létręhozźsáről és mfüödési rendjérő| sző|ő önkáľmĺínyzati rendelet
újraalkotását. A helý építészeti-mtĺszaki tervtanács lětrehozásźrő| és műk<j-dési rendjéről
sző|ő hatá|yos Rendelet elveit és taľtalmát követő, de új szerkezetben és eljaľásrenddet
megalkotott rendelet kerül előterjesztésre.

A Képviselő-testiilet hatáskĺire az A|aptorvény 32. cikk (2) bekezdésén, az |997. éviLXXWII. fu. @tv.) 62.$ (6) bek. 4. pôndán, valamint a Magyarország helý
önkormĺínyzatairól sző|ő20111. évi CLXXXX. t<irvény 42.E t pontjan ulap,'í.
Mindezek alapján kéľem a Képviselő.testůiletet
szerintĺ iinkoľmányzati rendelet e|fogadásáľa.

Budapest, 2013. április

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jegyző

az e|őterjesztés 1. számú melléklet

polgármester
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nevében és megbjęálsából:

iť Ń,fu,/6"ý
Dr. Mésziír Erika

a|jegyző fgĺJ ÁPR Z6.



1. szźrfillmelléklet

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváros onkormányzata Képviselő-testületének
....l20t3. (.. . ....) iinkormányzati ľendelete

a helyĺ építészeti.míĺszaki 1er.vtauács létľehozásáľól és mÍĺkiidésĺ ľcndjóľől

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuáľos Önkormányzata Képviselő-testtilete az

Alaptĺirvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatźrozott jogkörében eljárva , az épített környezet

a|akitásáről és védelmérő| sző|ő 1997. éví L)owIII. tĺĺľvény 62.$ (6) 4. pontjában kapott

felhatalmazás alapjan, a településľendezési és az építészeti-miĺszaki tervtanácsokľól szóló
25212006.6II.7.) Kormányrendelet 1.$ (l) bekezdésében foglaltak ťrgyelembe vételével a
következőket rendeli el.

t. Általános ľendelkezések

l.s (1) Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺĺľos onkoľmźnyzata (továbbiakban:

Önkormányzat) az építési engedélyhezkötott és más tervtanács hatásköľébe nem tartoző,

az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkoľmányzati hatósági eljaľások részletes

szabá|yairől szóló önkormányzati rendelet szerint tervtanácsi véleményre alapozott
településképi véleményezési eljarásban, valamint jelen rendeletben meghatfuozott egyéb

építési tevékenységek építészeti.muszaki teľveinek előzętes véleményezése érdekében

építészetĹműszaki tervtanácsot (továbbiakban: Tervtanács) működtet.

(f) E ľendelet cé|ja az illeszkedési szabályok érvényestilésének elősegítése, a települési

környezet javitása, az épített környezet alakítása és védelme, valamint az épitészeti

örökség védelmét szo|gźůő településrendezési- és építészetĹműszaki tervek

szakszeľíĺségének és magas színvonalának elősegítése.

2. A' tervtanács feladata

2. $ (1) A Tervtanács véleményezi:
a) a helyi védelemmel érintett ingatlanokon valamennyi építési tevékenységge| járő

vźitoztatćsépítészeti-mĺiszakitervdokumentźrciőjźÍ,
b) a meglévő épületek rekonstrukciójanak, emeletráépítésének, tetőtér beépítésének

építési enge dé|y ezé si terveit,
c) az önkoľmányzati fenntaľtású intézmények felújításaľa, źiépítés&e, bővítésére

vonatkozó építési engedélyezési terveket,
azönkormźnyzatibeľuházásoképítésiengedéIyezésiterveit,
a l00 m2 bruttó szintteľületet meghaladó új éptiletek építési engedélyezési terveit,

a 100 ,,ŕ bruttó szintterületet meghaladó építési tevékenység fennmaľadási,

tovább építé si engedél y ezési tervdokum entációjźft ,
a kdzteľiilet-alakítási teľveket,
teljes épĹilethomlokzatot érintő homlokzatfelújítás, homlokzatszínezés épitészeti-

műszaki tervdokumentźrcíőjáta teleptilésképi bejelentési eljáľás lefolytatása előtt.

d)
e)

Đ

s)
h)



2) A Tervtanács konzultatív jelleggel megtargyal minden olyan az (|) bekezdésben nem
meghatźtrozott építészetĹműszaki tervet, amelynek megvitatását íľásban kezďeméĺyezi a
Főépítészi Irodán:
a) atervező,
b) u illetékes első fokú építési hatóság,
c) az ĺinkormányzat képviselő-testĹiletének bizottsága,
d) a polgrĺľmester.

(3) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt tervek esetében az ĺinkormányzati fĺĺépítész
állásfoglalását kell kérni.

(4) 
^z 

önkormányzati foépítész szakmai álláspontjának kialakításához a Teľvtanács
közremfü ödését kérheti.

3. A mĺĺktidés szabálvai

3.s. (1) A Tervtanács székhelye:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmĺĺnyzat Polgáľmesteľi Hivatala
1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

(2) 
^ 

Tervtanács Létszátmaés tisszetétele:
a) a Tervtanács elnöke és
b) a Tervtanács elnöke általkijelö|t7 tag.

(3) A 2.$ (1)-(2) bekezdés esetén a Tervtanács az elnĺlk és az áIta|a kijelĺilt tagok kozn| 2 fa
részvételével ülésezik, a 3.$ (5)-(6) esetekben a Tervtanács kiegésziil a delegált
személyekkel.

(4) A Tervtanács elnöke az önkoľmányzatifőépítész, aki akadályoztatźsa esetén gondoskodik
a helyettesítéséről.

(5) A Tervtanács I szavazatijoggal rendelkező taga a Fővarosi onkormanyzat źita| delegált
szeméIy a kĺjvetkező esetekben:
a) a 10.000 m2 szintteľülętet elérő kereskedelmi, ipaľi, logisflikai ľendeltetésű új

épületek,
b) a 3.000 m, összes szintteľületet elérő egyéb ľendeltetésű új épületek'
c) a meglévőkozhasznźt|atu építmény homlokzatát is éľintő, 5000 m, ĺjsszes szintteľületet

meghaladó bővítés,
d) a magasházak,
e) a Budapest Fővarosi onkoľmányzatbenlhazásában készülő és ftĺvaľosi tulajdonban,

résztulajdonban lévő ingatlanokat éľintő építési engedélyköteles tevékenység

építési engedé|yezéséhez szĹikséges építészeti-műszaki teľvek tźr gyalása esetén.

(6) A Tervtanács 1 szavazatijoggal rendelkező tagsa a Budapest Főviĺros Koľmlínyhivatala V.
Kerületi Építésügyi és oľökségvédelmi Hivatala oľökségvédelmi Osztá|y, illetve ennek
mindenkoľi jogutódja által delegált személy a műemléki kĺiľnyezetben tervezett építési
engedélyköteles tevékenység építési engedélyezéséhez sztikséges építészeti-mrĺszaki
teľvek tár gy alása esetén.

(7) Az elnök a tagokon kívül más személyek tfugya|ásra töľténő meghívását is elrendelheti,
akik a targyaláson tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesznek részt.



(8) A Tervtanács, szükség szerint, az |. szttm,í fiiggelékben meghatĺĺrozott időpontokban

ülésezik. Az ettől eltéľő időpontokban töľténő ĺisszehívásról a Tervtanács elnöke saját

hatáskörben dönt.

4.$ (1) A Tervtanács működési költségeit az önkormányzat biztosítja. A tagok tisńeletdt1a az

önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről szóló ľendeletében kerülmegállapításra.

(2) 
^ 

3.$ (5) és (6) bekezdés szerinti csctbcn a dclcgólt tervtanáosi tagok tiszteletdíját a

đelegáló intézmény biztosítj a.

4. A teľvtanácshoz benyrĺjtandĺĎ dokumentumok

5.5 (1) A Tervtanácshoz benffitandó építészeti-mtĺszaki dokumentációnak az alábbi

munkaré szeket kell tarta|maznía:
a) épitészeti mtĺszaki leírást (a védettségek, a telepítés, az épitészeti kialakítás és a

ľendeltetés bemutatásával),
b)atelepi|ésszerkezetet,atelepítést-akörnyezetbeilleszkedést,abeépítést-bemutató

heIyszírcajz a szomszédos építmények, a védettségek és a terepviszonyok
feltíintetésével, M:l : 500 léptékben

c) az eltuo szintek alaprajzźtt M:1:200 léptékben,
d) metszetet M:l:200 léptékben,
e) az esztétikus megjelenést - tömegalakítást, szinezést, arryaghaszná|atot - bemutató, a

rźůátás- és látványvédelmet a|áttmasztő valamenný homlokzat, településkép, utcakép,

látvrínýerv, fotó,

fl a homlokzatoĺ elhelyezhető rekl ámfeltil eteket,

g) a szabá|yozźsi tervnek és a helý építési szabá|yzatnak a tervezéssel érintett telekľe

vonatkozó kivonatát.

5. Az eljáľás szabályai

6.$ (1) A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyujtójĺĺnak kéľelméľe indul.

(2) A 2.$ (1) a)-f) szerinti esetekben, amennýben települýsképi véleményezési eljárás

keretében vizsgźija a dokumenttrciőt a tervtanács, azt az ETDR-be (Epítésügý hatósági

engedélyezési eljáľásokat támogató elektronikus dokumentációs ľendszer) fel kell tölteni.

,łz Éľon-en keresztíil Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľos Polgĺármesteréhez

előzetes szakhatósági és egyéb szervi megkeresés kérelemmel kell foľdulni a tervtanácsi

iilés előtt 15 nappal. Az építésüggyel összefiiggő egyes helyi önkormttnyzati hatósági

eljrĺľások részletes szabáiyairől szóló önkormanyzati renđeletben meghatározott módon, a

tervtanácsi ülés előtt 8 nappal, apapir alapú kérelmet az önkormáĺyzatifoépitészhezke||
eljuttatni.

(3) A 2.$ (1) g)-h) szerinti esetekben a dokumentációt a tervtanácsi ülés előtt legalább 8

nappalazĺ jnkormźnyzatífőépítészhezkelleljuttatni.

(4) Amennyrben a benýjtott dokumentáció nem felel meg az e teĺldeletben meghatfuozott

formai követelményeknek, sziikség esetén, 3 munkanapon belül, eEY alkalommal,
hiánypótlásra kell felszólítani a benýjtót.



(5) A benyújtott dokumentációt a Teľrtanács résztvevőinek legalább 5 munkanappal az ülést
megelőző en hozzáferhetővé kell tenni.

(6) Amennýben a hiánypótlás nem érkezik meg 5 munkanappal a Tervtanácsi ülés előtt, úgy
a tervet aTervtanács a következő ülésén tárgya|ja.

(7) A Tervtanács a véleményét a tervtanácsi ülést kovető 3 munkanapon belül alakítja ki.

(8) Az elnök által hitelesített tervtanácsi véleményt a 2.$ (1) a)-f) esetekben az Éľon
tárhelyére fel kell tölteni, és a tervdokumentáció benýjtójának kérésére, postai úton is
meg kell kÍildeni. A 2.$ g)-h) esetekben a tervtanácsi véleméný a kéľelmezővel
egyeztetett módon kell részéľe eljuttatni.

7.$ (1) A TeManács ülései nyilvanosak.

(2) 
^ 

tervtanácsi tárgya|tsről hangfelvétel, az eIhangzott lényeges megállapításokról pedig
jegyzokönw készül. A jegyzőkönyv mellékletétképezi a hangfelvétel és a bíréiat.

(3) A jegyzőkönyvnek tarta|maznia kell:
a) atervtarlács nevét és székhelyét, atárgya|ás helyét és idejét,
b) a megfźrgyalt tervdokumentáció hrta|mźnakmegnevezé sét, az építés helyét (címét),
c) atervező nevét, illetve elnevezését, valamint címét, illetve székhelyét,
d) atewdokumentáció benyujtójának nevét, illetve elnevezését, cimét, illetve székhelyét,
e) a tervtanácsi tagok napirendi pontonkénti felsorolását,
fl a meglĺvottak napirendi pontonkénti felsorolását,
g) atervtanácsi targyalás esetleges előzményeit (korábbi konzultáció stb.),
h) a tervtarlác s elnök e által ĺi s sze fo g|a\t aj é.ľ'|ást,
i) egyhangúság esetén annak tényére történő utalást, véleményktilĺinbség esetén a

szavazás elľendelését és annak eredményét, valamint a tervtanács tagjainak esetleges
kĺilönvéleméĺyét,

j) atervtanács jelen lévő tagjainak a|áirását.

6. Zárő rendelkezések

8.$ E ľende|et}}Í3. május 15-én lép hatályba.

9.$ E rendelet hatá|yba lépésével egyidejűleg hatä|yát veszti a helyi építészetĹmrĺszaki
tervtanács létrehozásáról és míĺködési rendjéről szóló 5|l20I1.(X.19.) önkormanyzati
ľendelet.

Rimán Edĺna
jegyző

dľ. Kocsis l['{áúé

polgáľmester



1. fiiggelék

Józsefváros tervtanácsi ülések tewezett ĺdőpontjai 2013. évľe

Január Febľuáľ Március

H T4 21 28 H ą ll 18 25 H 4 ll l8 25

K 1 8 l5 22 29 K 5 t2 t9 26 K J l2 19 26

Sze 2 9 16 23 3t Sze 6 t3 f0 2',7 Sze 6 13 fo 27

Cs J 10 L7 24 31 Cs 74 2T 28 Cs T4 2l 28

P + 1l 18 25 P 8 15 f2 P I 8 t5 f2 29

Szó 5 12 Í9 :f6: .rSio 2 9 t6 23 Szo 2 9 16, :23.',: t30
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Í2 tervtanács



INDOKOLAS

A Rendelet újraalkotására az alábbi indokok miatt kenilt sor (a renđelet szakaszainak és
bekezdéseinek sorrendj ébeĐ

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények
módosításáľól szóló 2012. évi CLV[. törvény úgy módositja az épitett környezet alakításĺáról
és védelmérőI sző|ő |997. évi LXXVIII törvéný (továbbiakban: Étv.;, hogy új eljrírásokat
vezet be, illetve ezek lefolytatására ad lehetőséget a polgármestemek' Ezek kozé tartozik a
településképi véleményezés is, melynek a|apja a helý tervtanács vagy af(5épitészvéleménye.
Az építéstigyr és építésfelügyeleti hatósági eljĺáľásokľól és ellenőrzésekről, va|amint az
építésügý hatósági szo|gá|tatásról szóló 3I212012.(XI.8.) Korm. rendelet 14.$.(2) bek. szerint
az épitésigý hatóság a polgármester véleményét ,jogszabályon alapuló bizonýtékként veszi
figyelembe,,. Az új eljárással igy apo|gźĺrmester és rajtakereszttil a helý építészeti-mtĺszaki
tervtanács és a főépítész telęüléskép formálő szándékajobban érvényestilni tud.

1.$ Az Étv. fenti jogszabá|y általi módosítása a|ap1án megszűnt a Fővárosi Tervtanács,
ugyanis a módosítás alapjĺín csak a kerületi ĺinkormanyzatok kapnak lehetőséget
tervtanácsot múködtetni (Étv. új. 62$ (ó) bek.). Ennek mégfelelően kell kialakítani a
véleményezendő építési tevékenységek körét. A korábban a frvárosi tervtanács
határkörébe tartoző tervek tárgya|ása esetén a kerĹileti onkoľmányzat megýeresi a
Főváľosi onkormłínyzat 1||etékes ügyosztźt|yát, hogy delegáljon egý tagot á k.rul"ti
tervtanács aktuális tilésére. Szintén ezen kormányrendelet a teľületi tervtanácsok
hatáskörébe utalja a mrĺemlékeken és a műemléki jelentőségú terĹiletekeĺ végzett
építési tevékenységekkel kapcsolatos építési engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó
tervek véleményezését. A műemléki környezetben megvalósuló építési tevékénységek
esetén azonban nem tĺirtént meg ez a kijelölés, így ezek a keľületi tervtanácsok
hatáskörébe tartozĺak. A szakmaiság megfelelő biztosítása érdekében a kerületi
onkormányzat .megkeresi a Budapest Ěől,á'o. Kormányhívata|a V. Keľületi
Epítésügyi és Ôrökségvédelmi Hivatala orökségvédelmi Osztźiý, illetve ennek
mindenkori jogutódját, hogy delegáljon tagot a keľiileti tervtanács következő ülésére.

2.$ (1) A tervtanács hatásköľébe utalt tevékenységek összessége. Azon nagyobb
beruházásokvizsgä|atźtvégzik,melyben afőépítészegy személyben nem dönthet.
(2) Konzultatív tervtanács megtaľtására feljogosító rendelkezés.
(3) A fôépítész hatáskcirébe utalt tevékenységek összessége.
(a) Főépítészi hatáskörbe utalt esetekben, a kérdéses ügyekben tervtanácsi véleméný
kérhet afőepítész.

3.$ (1) _ (8) Részletezi a tervtanács mfüödésének szabźt|vait. összetételét.

4.$ (1) - (2) 
^ 

tervtanács ťlnanszitozásźi a||apitja meg.

5.$ (1) A Tervtanácshoz benýjtandő épitészetí-műszaki dokumentációnak munkarészeit
rész|etezi, azok formai követelményeit á|Iapítja meg.

6.$ (1) _ (8) A tervtanácsi eljaľásban elkiilöntil egymástól a konzultatív, fiĺépítészi
véleméný tźtmogatő véleményezési e|jtrás és a településképi véleményezési eljarás
keretében lefolýatott tervtanácsi véleményezés' mert az utóbbi esetben közvetleniil



befolyásolja más, építéstigý hatósági eljarások- kimenetelét. A szigorú, pontos

időpontokat,agiĺía.t3a'a.řó''o a toľňanyrende1etben megszabott 15 napos határidő

betarthatós ága míatt került kialakításra.

7.$ (1)-(3)A tervtanácsi ülések és a jegyzőkönyvezés szab.tiyait részLetęzi. A tervtanácsi

vélemény tartalmźia magasabb ",ĺin 
jogszabáIy tarta|mazza, ezért nem részletezzíik

itt.

8.$ A helý építészeti-műszaki tervtanács létrehozźĺsćrőL és múködési rendjéről szóló

51lz1tr.Gx.rq.) számú rendeletet jelen ľendelet hatályon kívĹilhelyezi, anrĺakhelyébe

lép.





Napirend 1/2. pontja
Javaslat a JónseÍválľosi onkormányzat 2012. évĺ költségvetéséľől szĺóló
ľendelet elfogadásáľa
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR )ZATH)ZATALHOZ vĺnĺosÍľBTT sZoToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
45t2012. (II. 16.) 17IGEN 1 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselőtestiilet úgy dönt, hogy

1. a 363l20l1.(x.15.) számla, határozatban elfogadott tervtanács évi 1.200 e Ft-os
díjazását2012. évtől 600 e Ft-ra módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonna|

A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Főépítészi lľoda




