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Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

A Városgazdálkodási és PénZLLgy| Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az
előteri esztés me gtiárgv a|ásá./-.

Tiszte|t Képviselő-testület!

I. Előzmény

A Kęviselő testtilet 20|1. szeptember 15-i ülésén megalkotta az 52l20I1 (x.19.) számit
önkoľmanyzati rendeletet (a továbbiakban önkormĺĺnyzati rendelet) , amely a Józsefuĺĺros
helý építészeti örökségének véđelméről elnevezést viseli. A 2013. április 17-i ülésén a
138/20|3. (tV.17.) szźtm,Ú határozatźtban aľról d<intott a Képviselő-testiilet, hogy a
Palotanegyed területén mely épiileteket nýlvźnitja védetté. A rendelet 1. mellékletében a
védett ęületek listája között szerepel a Szentkirályt u. 7. szźtm a|atti' valamint a Bľódy S. u.
10. szĺím alatti épület is.

1. A 4212013.(VIII.9.) BM rendelet (a továbbiakban BM rendelet) műemlékJ<é nýlvánította a
Budapest, VIII. Bródy S. u. 10. sz. a|atti épületet.

2. 2013. szeptember 6-án érkezett levelében Budapest Főváľos Kormanyhivata|a
Főigazgatőja tájékoztatott, hogy a Főváľosi Roma oktatási és Kulturális Központ
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(FROKK) (1088 Budapest, Szentkirálý u. 7.) igazgatőjźnak panasza a|apjan vizsgźůja az
önkormanyzati rendeletet és az azon alapuló döntéshozata|i e|jźrás jogszeríĺségét (1. sz.
melléklet). Az e|jarás sorĺĺn bekéľt dokumentumokat a Főépítészi koda a Kormányhivatal
részere megfuĹildte.

IL A beteľjesztés indoka

1. A BM rendelet batźiyba lépésével _ egy magasabb fokri védettség elerésével - egýdejűleg
az önkormźnyzati rendelet 7.$ (1) e) pontja a|apjźn a Bľódy S. u. 10. szám alatti éptiletet
megillető helý védelem ,,kiilön intézkedés nélkĺil hatáLyźú veszti'', azonbaĺ ezt a rendelet
t. szźmńmellékletében a felľeertések elkerĹilése miatt át kellęne vezetni.

2. A Szentkirálý u. 7. sz. alatti épülettel kapcsolatban indult vizsgá|at lezźtruItát követően
Budapest Főváros Kormrĺnyhivata|źnak Főigazgatőja javaslatot tett (2. sz. melléklet) az
önkormanyzati rendelet eljĺírási szabályainak módosításaľa és egyben kérte, hogy a
Képviselő-testtilet 30 napon beltil targyalja azt. Tekintettel arra, hogy ez a javas|at 20|3.
novembeľ |4-én érkezett,legkésőbb jelen, 20|3. decernber 4-i ülésen tĺíľgyalni sztikséges
róla.

ilL Tényállási adatok

1. A BM rendelet műemlékké nýlvĺĺnította a Budapest, VIII. Bródy S. u. 10. sz. alatti
épiiletet. Az önkormźnyzati rendelet 7. $ (1) bekezdésének e) pontja éĺtelmében helý
védelem megsziintetésére csak abban az esetben keriilhet soľ' ha magasabb folai
(miĺemléki vagy frváľosi/ védettséget kap. Ebben az esetben a helý védelem az orszźlgos,
illetve fovráľosi védelem hatá|ybalépésének napján kĺilön intézkedés nélkiil hatźiyát veszti.

2. A Kormĺĺnyhivatal által indított vizsgźiat a rendelet védetté nýlvánítással kapcsolatos
egyes eljárási szabźiyainak pontatlanságait źilapította meg, valamint a konkľét ügyben az
eljarás sorián fedezetI. fel hirányosságokat.

Iv. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

1. Tekintettel arra, hogy a Bródy Sĺándor utca 10. sz. alatti épületet műemlékké
nýlvánítottfü, a jogi helyzet tisztźnźsa kedvééľt sziikséges a rendelet 1. mellékletének a
módosítása.

2. A Kormény|ĺvata| megá||apítźlsai és javaslatai alapjan célszerĺĺ a renđelet egyes részeit
módosítani, meľt így egyértelmúvé válhatnak az eljźttźts egyes ľészletei.

:

A rendelet 4.$-a kiegészül egy új (5) és (6) bekezdéssel, melyben az éľtesítés alapvető módjai
kerĹilnek tisztáaásra, valamint ide kertil aközhiné tétellel kapcsolatos előírás is:

(5) Az eljárós megindításĺźról szóló értesítést írásban kell kazalni a javaslattevő és

véleményező szervekkel valamint az érdelrplteklrel. Akkor tekinthető kt;zôItnek az
értesítés, amennyiben azt az érintett részére ajĺźnlott tértivevényes postai ktłldeményben
átadják, vag/ az elektľonikus dokumentumként számára hozzáférhetővé teszik. Hatólyos
a kazolés akkor is, ha annak ánüelét az érintett megtagadja vagl a postai kiildemény

,,nem kereste,' vagy ,,ismeretlen helyre költözĺ)tt', jelzéssel érkezikvissza.
(6) Amennyiben az érdekeltekfellałtatása azok nagl szómára vagł tartózkodósi helyére
tekintettel aránytalan nehézségekbe iitközne, értesítésüket a kt;zhírré tétellel



megtörténtnek kell tekinteni, Kazhírré tételnek minősiil a kerüIet honlapján történő
minimum 30 napig elérhető megjelentetés.

A korábbi (5) bekezdés számozźtsa így (7)-re módosul, valamint akozhírué tétel e|óírátsainak
előző pontba keľülésével csak az ésnevétel megtevésének hatĺĺľidejét fogia szabályoznl.

(7) A lcezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belul írásbeli észrevételt
tehetnek.

A korábbi (ó) bekezdés száma (8)-ra módosul.

A rendelet 4.$-a kiegésztil egy új (9) bekezdéssel, melyben kimondásra kerül, hogy az
észrevételezési jogáva| nem élő érdekeltet vagy véleményezőt egyetértőnek tekintjük,
tekintettel ara, hogy az építésigý eljarásokbaÍL ez az általanos elv ilyen esetekben

(9) Amennyiben a javaslattevő véleményező szervezetek, illetve az érdekeltek a megadott
30 napos határidőn beltil nem terjesztik elő írósban javaslataikat, véleményükBt,illene
észľevételeiket, úgł abban az esetben úgl kell tekinteni, hogł az eljárás megindítósót
nem ellenzik és az ügńen javaslatot, véleményt és észrevételt nem kívánnak tenni.

v. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A döntés meghozatalźtva| a Képviselő-testiilet a Kormĺĺnyhivatal megállapításai és javaslatai
alapjźĺn, eleget téve a kérésnek, módosítja a helý éľtékvédelmi rendeletet, igy egyértelműbbé
válhatnak az e|jźlrás részletei.

A módosításnak pénnlgylvoluata nincs, tekintettel a:ľa, hogy a Rendelet fedezetet igénylő
előírásai (tátb|agyártás és _elhe|yezés, ťoldhivatali bejegyzés) nem módosulnak.

vI. Jogszabályĺ ktiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testtilet döntése a ľendeletalkotással kapcsolatban Magyarország helý
önkormrínyzatairőI szóló 20||. évi CLXXXIX. törvény 42. $ 1. pontján, a helý
értékvédelemmel kapcsolatosan tV épített kömyezet alakításáról és védelméró| sző|ó |997.
évi LXXWII. töľvény 62.$ (6) 1. pontjĺĺn alapul.

Kóľem az e|őterjesztés 3. mellékletét képező rendelet elfogadását.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetierység: Váľosfejlesztési és FőépítészilJgyosztáůy

Budapest, 2013. november 25.

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából: f

}olWrC,.,^"Ž-tlř.Mészĺáľ Erika /
a|jegyző 2Üi5 il .l i. i Í



1. sz. melléklet
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Ügyiľatszám: BPŁ004/00489 -3|2013
Ügyintéző: Dĺ. Kiss Marietta
Telefon: 328-5864
E-mei|: kiss.ĺnaĺietta@bfkh.hu

Rimán Edina
Jegpő

Budapest Fóváľos V|ll. kerĺi|et Józsefvárosi önkormánpat . 
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A Fovárosi Roma oktatási és Ku|turáĺis Kozpont (1088 Budapest. Szentkirá|yi utca 7.) igazgatoja
panasza a|apján Budapest Föváros Kormányhivata|a (a továbbiakban: Korrnányhivata|) vizsgá|ja a

Budapest, V|||. kerület Szentkirá|yi utoa 7. (36540 hĺsz.) szám alattĺ épü|et he|yi vódelem.g|Ą!9]!yg4sl1"-
A beadványban foglalbk szerint a he|yi védetté nyi|vánítás e|járás nem ĺe|éft me!ffiäpest Föváros Vt||.

kerü|et JÖzsefuárosĺ tnkormányzat KépvÍse|GtestÜ|ete 5212011, (lX.í9') önkoĺmányzati rendolete 3-5. }
ában fog|alt e|járási rendnek'

A rende|etet és az azon a|apu|l dÖntéshozatali etjárás jogszeľüségét a Korrnányhivata| a Magyarorság
helyi önkormányzatairó| szó|ô 2o11' évi CLXXX|X. tdrvény (a |ovábbiakban: Mĺitv.) 132. s (3) bekezdés

a) és b) pontjában biztosított jogkd'rében vĺzsgáĺja'

Kérem tisztelt Jegyzó Asszonyt' hogy az Mötv. 133. s (1) bekezdésére tekintet|el leve|em

kézhezvételétö| 
"oá'ĺto!t 

nyg|o '.ľk"t"!9Ł!üś edpk a Korrnányhivata|nak a fent

megjelö|t épü|et he|ý védetté nýtvánÍtáśi el]ärása soĺán keĺetkezett ool.ľľ-e.ry!'s..9t+q'*Ę nt*

Amennyiben az önkormányzat a Koľmányhivata| á|tal meqje|ölt hatáľidőn bé|.i| nem tesz eleget az

.nfoÍmációkérésľe irányu|ó megkeresésnek, úgy a Koĺmányhlvatalnak lehetósége van az Mötv.

141.s (í) bekezdés b) pontjában rö'gzítettek a|apján afelügyeleti bírság eszközével élni.

szíVes €gyüt|mükodését kôszÖnom'

Budapest, 2013' szeptemoer $ý
Tĺsztelette|:

\- u"'\_= i._,---

]0Ô6Bł,Ctłpesi,V.Ęi U.02.6.|,-13c4Bp.Pĺ,23il Tetďon:+36{l)23s.1714 Fax:r(}6{1|235.17Gl
E. rí}aiľ bl'dapest@bftdr.hU . llofl hp: ýotr'|ioltŕli'rný)llalaj.htl



2. sz' melléklet
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Buoĺpľsľ FivÁnos
KoRMÁNYHIV/\IAL.A
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Ügyĺratsám : BPB/0o4/oo537 -1 l2o1 3
ÜgyintézŐ: dr. Kjss Marietta
Telefon:32&5864
E-maĺ| : kiss'marĺetta@bfkh'hu

Dr, Kocs|s Máté
Polgármester részére

Budapest Főváŕos M!l. Kerü|et
Józsefoárosl önkonnán}zat

Budapest

Táĺgy: Javas|at az51l2o,|1. (|X,19.) sz. rendelette|

Tiszto|t Po|gármester Úrt

Meĺ|éke|ten megkij|döm a Budapest Fóváros V||ĺ. kert]let Jlzsefuárosi Önkormányza| Képviselř
testü|etének a Józsefuáros helyi építészeti orökségének véde|mérö| szó|T, többször módosĺtott 51ľ2011,
(|x. ĺ9.) rende|etéve| (továbbiakban: tľ.) ĺisszefĺiggésben a Képvĺselő.testii|etéhez intézett javasIat egy
peldányát.
Kérem szíves közręműkÖdését a javas|atnak a $glglgilrez tcirténó eUuttatásában, továbbá. hogy az
abbanfog|a|takatatestÜletakézhezvéte|tÖ|számltotté

30 napon be|ül .
napiĺendjéĺe tĹlzze és tárgya|ja meg.

Magyarország he|yi önkoŕmányzatairo| szó|ó 201 í ' évi CLXXX|X. törvény (továbbiakban: Mt'w.) 133' s (2}

äekezdése a|apján várom a döntésÍó| - annak meghozatalátó| számĺtott, a kormányhivatalhoz 8 napon
belii| megérkező - szíves tájékoaatását.

Ezúton szeretném Po|gármester Urat tájékoztatni arró|, hogy a munkájuk során je|entkezö problémák

mego|dásához - az Mötv. 132. s (1) bekezdés k) pontjában kapotl fe|hatalmazás alapján - a
kormányhivataĺ munkatársai készségge| ál|nak rendeIkezésére.

I

/-ľ,

7'ćĺ
I

Budapest, ,o... nou.'o", "ł!',,

.- .. -J_'- -'
'|a5ö8udapeś' VforiU.62-6/]' - 11}64 Bp' Pí' f34'..ľelekn: t36 (t) 23Í'.l/3./.FaX: 136ĺ1}235.r703

E.ma]: h]dalrest@bĺłdr,hu . Hcn|api ýl^ŕĺť' koÍmaĺtyniva|al.l)u



BUDÄPEST FoVÁRos
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Ügyiratszam: BPB/oo4/oo537.112013
Ügyintézö: Dr. Kiss Marĺetta
Telefon: 328-5864
E-mai|: kiss.marietta@bĺkh.hu

Budapeoĺ Fóvárot V|||. kerÜlet
Józsofvárosi ön kormányzat
Képvise|il.testülete

Budapest

Táęy: Javas|at az 5112911 ' (|x.19.) számú
ÍendéIellel kapcsoIatosan
Me||ék|eť -
Hĺv' szám: -

Tisztelt Képvise|ó.testü|etl

Budapest Föváros Kormányhivata|ához (a továbbiakban: Kormányhivata|) 20í3' augusztus 21- napján
érkezett panasz a|apján a Kormányhlvatal a Magyaľország he|yi iinkormánpataĺról szó|ó 2oĺ 1' évi
cLxxx|x. Íörvény (továbbiakban; MötV.) 132. $ (3) bekezdés a) és b) pontjában blzlosítolt jogkörben
e|járva vizsgálta Budapest FÖVáros V|||' keru|et Józsefvárosi tnkoľmányzat Képvise|Ö-testii|etének a
Józsefuáros he|yi épÍtészeti ÖrÖkségének véde|mérll szó|l, tobbsztir mÓdosított 51t2011, (|X. 19.)
rende|etét (a továbbiakban: lĺ.1 és azza| össueÍ.Jggésben a Képv|se|6|estüĺetnek a he|yĺ védet|é
nyllvánĺtássa| kapcso|atos döntéshozata|i e|jáľasát. A vizsgá|at alapján az Mötv. 133. s (2)
bekezdésében biztosílott jogkôÍben e|járva az a|ábbi

javaslatot

{ęszem.

A Palotanegyed teÍľ||etén |évő épĺ!|etek és utcaképek he|yi védetté nyi|vánĺtásáÍót tárgya|t a Képvise|ó-
lestti|el a 2013. ápńlis 17. napján taÍtotĺ ü|ésén.

A Kormányhivata| az e tárgýĺhben rende|kezésre bocsátott dokumentumok a|apián az a|ábbiakat
ál|apĺlotta meg.

í' Az Önkormänyzat a heĺyi védetté nyi|vánítási eĺjárás soľán n€m tett e|eget az Ör. a. $ (ĺ} bekezdés
(a.a.2) pontjának b) a|pontjában fogla|t rende|kezésnek, ame|y szerint a he|yi védetté ný|vánításhoz be
ke|t szerezni a He|yi Éńékvédęlmi Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) javaslatát.

A 20.| 3. ápriĺis 8. napján ke|t e|őteriesztés, amo|ynek tárgya 'Javas|at a Pa|otanegyed területén épü|etek
és utcaképek he|yi védetté nyi|Ván|tására'' az alábbiakat tartia|mazza:

ĺ0.')0 BtJ(Ęrc$t, Vt1;i tl' (r2'M' - 1itBl |3p' [rÍ. fl7|, - Tek,Í(ĺ'|: ts{i {1] 2ílli.1 /í}i/ . f-łľĺ: ł.í36 {l} 2.3.;'1 70ł}

E-ltuil: Lrĺ1q-x;st@i;lkh.lĺ,l - |-kĺdi1:: vĺĺĺr'ĺ.korÍIí'|']y|]ivíllíl| |Nl
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" A He|yi Értétvéde|mi Munkacsoport 2012' november 29-ĺ Ü|ésén meglárgya|ta az 1' számÚ me||ék|ęt
szerinti listán szerep|ö épĺi|etek véde|mét és a kerü|eti ÍŐépĺtész Vé|eményéVe| egyetértve azokat -
külÖnbÖzó típusú _ védelemre javaso|ja.',

A rende|kezésre á||ó dokumentumokból azonban megállapítható, hogy a Munkacsoporl javasĺata nem
á||t rende|kezésre a tárgyi rendeIet e|fogadásakor,
A frépÍtészi iroda tÖbbször is ősszehíVta a Munkacsoport ulését a foépĺtészi javas|at megkü|déséve|,
azonban a Munkacsoport tagjai nem je|enlek meg a meghirdetett időpontban, sem 2012. novembeĺ 7-
én, sem 2012. november 28.án. E tényt a 2012. november 29' napján fe|Vett em|ékeftetöben a
Flépĺtészĺ |roda aszerint értéke|te, hogy a Munkacsoporl tagjai nem emeltek křogást sem szóban. sem
lľásban a fóépítészi javas|attaI szemben, a főépĺtész javasIatávaĺ egyetértenek.

A Kormányhivatal á||áspontja szerint a ti|takozás vagy kifogás hiánya nem egyenértékĹl a Munkacsoport
á|ta| megfoga|mazott javaslatta|, tekintettel arra, hogy az ör' a Munkacsoport javas|atát kötelezó
e|őfeltéte|ként ĺrja e|ci a helyi védetté nyi|vánításhoz.

2. Azor.4 s (4) bekezdése e|Ö{rja az tnkormányzat számára, hogy 'a he|yi Védetem a|á he|yezési,
vagy annak megszĹintetésére irányu|ó e|járás megindításáról az érdeke|teket értesíteni ke||, va|amint a
he|yĺ véde|emre vonatkozó javas|atot tájékoztatás cé|jábr| ĺrásban meg ke|| kü|deni az érdeke|teknek'''

Az or' 4. $ (6) bekezdése érte|mében a (4) bekezdés alka|mazásában ,,érdekeltnek minősÜ|:
a) a javas|atta| érintett objektum tu|ajdonosa, keze|óje, haszná|lja, a tulajdonos meghataĺmazottja,
b) a kezdeményézÖ,
c) FoÍster Gyu|a Nemzeti orökséggazdá|kodási és Szo|gá|tatási Kozpont, va|amint a Járási Építésĺigyi
és orökségvédelmi Hivata|
c) az Önkormányzati fóépĺtész
e) az érintett szakhatóságok.''

A rende|kezésre á||ó dokumentumokbó| megá||apĺtható, hogy a fent megjelö|t ingat|anna| kapcso|atos
he|yi véde|em a|á he|yezésĺ javas|atró| az érdeke|leket az onkormányzat nem értesítette írásban, erre
vonatkozóan dokumentumot a KormányhivataI megkeresésére sem csatoIt a megküĺdĺitt iratanyaghoz.

A vonatkozó iratokbó| kitĺinik, hogy a Józsefváros Újság zoĺĺ' október 18. napján, 2012. január 17,,
2012' októbeľ 2' közölt cĺkkeket a he|yi védetté nyi|vánításról, azonban ezek nem je|ö|ték meg konkrétan
azokat az épĹi|eteket' amelyeket a főépitész he|yi véde|em alá he|yezésre javaso|t, így az nem
értékelhető az tr. 4' S (a.a.s) bekezdésében rdgzĺtett értesítésként sem, áme|y módot ad arra, hogy ha
az érdeke|tek fe|kutatása arányta|an nehézségekbe ütkózne' közhírľé tétetIe| éńesítsék őket.
Az onkorrnányuat hivata|os hon|apján 2013. ľnárcius 19én ugyan közzétették a főépÍtészi javas|atot a
he|yĺ védeIem alá helyezésre javasolt épÜ|etek heIyrajzi számának és természetbeni eIheĺyezkedésének
megje|ö|ésĺáve|, de ezze| sem te|jesítette maradékta|anuI azoĺ.4' $-ban rögzített e|járási köte|ezettségét
az önkormányzat, mive| a döntés meghozata|áig (20123.04.17.) nem á||t a érdeke|łek rende|kezésére
harminc nap az észrevéte|ek írásbe|i beje|entésére.

A |efo|ytatott törvényességi felÜgye|eti vizsgá|at megá||apította, hogy az or.-t módosĺtó -3sze!'ts!ĹálĄ
utoa 7' szám a|atti épü|etet helyĺ véde|em a|á he|yezo . 19l2o13' (|V.24.) önkormányzati rende|et 

-

€tł6gäfľáštt mege|Őzlen az Ör.-ben írt e|járási rendet az onkormányzat megsértette' mert me||Őzte a
He|yi Értékvéde|mi Munkacsoport javaslatát, va|amint teljes egészében nem tett e|eget az e|Őĺrt

tájékoztatási köteIezettségének.
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Tekintette| aľra, hogy a jog*ąpélysértés ngrnlgpará|hat9!'kérem a T. Képviselő.testületet, hogy a
jövőre nézve szĺveskedj6k az or. e|járasi ĺende|keiBšôiĺ maradéktalanu| betartani' :

A vizsgá|at tapasztalatai a|apján javas|om a T. Képviselő.testületnek, hogy rendE|etében
pontositsa az eljárási szabá|yokat a he|yi védetté nyilvánítás előfeltételei és a tájékoztatási
köte|ezettség vonatkozásában.
lIyenek külłinösen:
- a Helyi Értékvédelmi MunkacsopoÍt javas|ata hiányában követendő e|Járás;
. az érdeke|tek éńesítésének mikéntje (téľtivevénnye|, elektľonikus úton, stb.) a he|yi véde|em a|á

heIyezésI vagy annak megszüntetésére irányu|ó e|jáľás megindításáró|.

Tekintetteĺ arra, hogy a helyi védelem a|á he|yezési e|jáĺás szabályait magasabb szintú jogszabá|y nem

taÍta|mazza, ezek tekintetében az tr. tekintendó e|sld|eges jogforrásnak. A jogbiztonság szempontjábó|

alapvetőek az egyérte|mÜen, világosan, pontosan megĺfoga|mazott e|járási szabályok. Csak forma|izá|t

e|járás szabá|yainak követésével ke|etkezhet érvényes döntés, csak az eljárási normák betartásáVa|

mÚkÖdnek a|kotrnányosan a jogintézmények-

3' Az oľ. egyéb rende|kezéseivet összeÍÜggésben az alábbiakra szeretném fe|hĺvni a T. Képvise|G

testüĺet figyeImét'

Rz or. s. $ (2) bekezdése, Va|amint 11. s (4) bekezdése a teNtanács számáĺa á||apít meg fe|adatokal.

Az épĺtett kÖrnyezet a|akĺtásáró| és védelmérő| szl|ó 1997. évi LXXV|||' törvény 30/C. $-a szabá|yozza a

te|epü|ésképi vé|eményezési eljárást' ezen be|ül a (4) bekezdés meghatározza a he|yi épĺtészeti-

müsfaki tervtanács feladätait' A teManács e|járása csak a te|epij|ésképi vé|eményezési e|járássa|

Összefüggésben éľtelmezhetŐ, ezért javas|om, hogy az tr' fent hivalkozott rendeĺkezéseit he|yezzék

hatá|yon kĺvü| és azokat épĺtsék be az építésĹ]ggyeĺ tsszéfüggő he|yi önkormányzati hatlsági e|járások

rész|etes szabá|yairó| szó|ó 5/2013' (||.10.) önkormányzati rende|et rende|kezései közé.

Kérem, hogy az Mötv. 133. $ (2) bekezdésében fog|altakra íigye|emme| a fentl javaslatot

60 napon be|iil szíveskedjenek megtárgya|ni és arró| döntést hozni. AjavasIat elutasĺtása esetén

annak indokáĺó| a Kormányhivata|t tájékoztatni szĺveskedjenek.

il
Budapest, 2013. novemberf,\ "

' Tisztelettel:

Dr. Pesti lmre
Kormán11megbĺzott felhatalmazásávaI

'/al\ĺ | |]n' .-ŕ1'(lĺł t ľľ ŕ|'.l*
Palich Etelka



3.sz. melléklet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľos onkormányzatKépviselő-testületének

...... n0ĺ3. (............) iinkormányzati rendelete

a Józsefoáľos helyi építészeti örtikségének védelmérő| szĺíló
52 l2011.Gx. 1 9.) önkoľmányzatĺ rendelet módosításáľól

A Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuiírosi onkormźnyzat Kęviselő-testĺilete az epített
környezet alakításáról és védelmérő| sző|ő |997. évi LXxVm. ft.62. $ (6) bekezdés 1.

pontjában, az építészeti ĺirökség helý védelmének szakmai szabá|yairől szóló 66l|999.
(VIII.l3.) FVM rendelet 4. $-ban, 6. $-ban kapott felhatalmazás alapjan a következő
ľendeletet alkotja:

1.$ A Rendelet 4.$-akiegészül egyúj (5) és (6) bekezdéssel az alábbiak szerint:
(5) Az eljórás megindítósáról szóló értesítést írásban kBll kĺjzöIni a javaslattevő és
véleményező szervekkel valamint az érdekeltekkel. Akkor tekinthető kôzĺjltnek az
értesítés, amennyiben azt az érintett részére ajónlott tértivevényes postai kĺłldeménýen
átadják, vag) az elektronikus dokumentumként számára hozzáJérhetővé teszik. Hatólyos
a kżz0lés akkor is, ha annak ánételét az érintett megtagadja vag/ a postai küldemény
,,nem kereste'' vagy ,,ismeretlen helyre költözott,' jelzéssel érkezik vissza'
(6) Amennyiben az érdekeltekfelkutatása azok nagł számára vagł tartózkodási helyére
tekintettel arĺźnytalan nehézségekbe tjtkÓzne, értesítésüket a kĺ;zhírré téteuel
megtorténtnek kell tekinteni. Közhírré tételnek minősül a kerület honlapján tÓrténő
minimum 30 napig elérhető megjelentetés.

2. $ A Rendelet (5) bekezdése éttszámozásrakeľül és az a|źlbbiaLła módosul:
(7) A lĺezdeményezéssel knpcsolatban oz érdekeltek 30 napon belal írásbeli észrevételt
tehetnek

3.$ A Rendelet (6) kezdése ź./rszttmozásra keľiil (8) bekezdésre változatlan tartalommal.

4. $ A Rendelet 4.$.a kiegészül egy új (9) bekezdéssel az a|átbbiak szerint:

(9) Amennyiben a javaslattevő véleményező szervezetek, illene az érdekeltek a megadott
30 napos határidőn belül nem terjesztik elő írásban javaslataikat, véleménytiket,illetve
észrevételeiket, úgł abban az esetben úgł kell tekinteni, hogl az eljárás megindítását
nem ellenzik és az ügńen javaslatot, véleményt és észrevételt nem kívónnak tenni.

5.$ A Rendelet 1. melléklete Helý védett értékek jegyzéke,'A. Védett épületek' listájából
törlésre kerül az alábbi szövegľész:

3655919 Bľódy S. u. 10. Tauffer Vilmos Schannen Emő I 891 -1 893

6.$ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napjĺán lép hatályba.
(2) E rendelet ahatá|yba lépést követő napon hatźůyźú veszti.

Rimrĺn Edina
jegwő

dr. Kocsis Máté
polgĺłľmester



INDOKOLAS

Általanos indokolás

A Budapest Fővaros Kormanyhivatalának Fóígazgatőja javaslatot tett a Rendelet egyes
ęlőíľásainak módosítására. A megállapításai és javaslatai alap1źn célszeni a rendelet egyes
részeít módosítani, meľt így egyéľtelművé válhatnak az e|jźlrźs részletei.

Részletes inđokolás

1.$ A rendelet 4'$-a kiegészül egy új (5) és (6) bekezdéssel, melyben az &esités alapvető
módjai kerĹilnek tisztźaásra, valamint ide kerül akőz|úrĺé tétellelkapcsolatos előírás is:

2.$ A korábbi (5) bekezdés szźmlozása igy (T)-re módosul, valamint a közhíné tétel
előírásainak előző pontba kerülésével csak az észrevétel megtevésének határidejét fogja
szabźlyozĺĺ.

3.$ A korábbi (ó) bekezđés száma (8)-ra módosul.

4.$ A rendelet 4.$-a kiegészül egy új (9) bekezdéssel, melyben kimondásra kerül, hogy az
észrevételezési jogával nem élő érdekeltet vagy vélernényezot egyetértőnek tekintjük,
tekintettel arra, hogy az építésügý eljaľásokbaÍL ez az általanos elv ilyen esetekben.

5.$ Tekintettel arÍ1 hogy a Bródy Sandor utca 10. sz. alatti épületet műemlékké
nýlvánítottfü, a jogi he|yzet tísztźnása kedvééĺt szfüséges a rendelet 1. mellékletg ,,A''
tźlb|źnattnak 3. sora törlése.

l0



Budapest Fćívdros VIII kerltlet JÓuefvőros onkormányzat KépviselÍÍĄestúletének

4.$ (5) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belĺil írásban észrevételt
tehetnek. Amennyiben az éľdekeltek felkutatása arĺĺnytalan nehézségekbe iitkĺizne,
éľtesítéstiket a ktizhírré tétellel megtôrténtnek kell tekinteni' K<izhíľľé tételnek minósti| a
JőzsefuIírosi Honlapon tÖrténŐ, 30 napig elerhetó megjelentetés.

5 22 0 1 1. (IX 1 9.) Ö nkormiÍnyzatĺ fendelete

rőaefvőros helyí építészeti ôrÖkségének védelméröl

(6) A (4) bekezdés szerint érdekeltnek minósiil:
a)a javaslattal érintett objektum tulajdonosa, kezelóje, hasmálőją a tulajdonos

meghatalmazottja,
b) akezdeményezó,
c)Forster Gyula Nemzeti orłikséggazdálkodrísi és Szolgáltatási Kôzpont, valamint a Jarási

Epítéstigyi és orôkségve,delmi Hivatal
d) azÖnkormányzatiföépitész,

Budapest FövlÍros VIII. kerűlet rÓaefvdros onkormdnyzat KépvÍselö.testltletének

a.$ Q) Áz elj rás megindításáről szölő értesítést írĺźsban kell kÓzÓlni a javaslattevó és véleményezó
szemekl,.el valamint az érdel<eltekkel. Al<kor tekinthetó kazalnek az értesítés, amennyiben azt az
érintett részére aj nlott tértivevényes postai kiłldeményben átadják vag az eleldronikus
dokumentumként szdmára hozzdJěrhetövé teszik Hatályos a kbz lés akkor is, ha annak nételét az
érintett megtagadja vagl a postai kłldemény ,,nem lrereste,' vagł ,,ismeretlen helyre kaltžzatt"
jelzéssel érkezik yissza.

(6) Anennyiben az érdekeltek felkutatása azok nag,l számára vagł tartőzkoddsi helyére tekintettel

He|yi védett értékek jegyzéke
A. VEDETTEPULETEK

....../2 0 1 3. (............) nkormdnyzati rendelete

a Jőuefvdros helyi építészeti ÖrÖkségének védelměrćjl szőlÓ

BrÓdy S. u.
10.

Bľődy s. u.

30b.

ar nytalan nehézségekbe ĺitkÖzne, értesítésiiket a kt)zhírré tétellel megt rténtnek kell tekinteni.
K zhírré tételnek minósiil a keriilet honlapián t rténó minimum 30 napiE elérhetö megÍelentetés.

Fellner Sandor és neje

(8) Á (4) bekBzdés szerint érdekeltnek minósiłl:
a) a javaslattal érintett objekłum tulajdonosa, kezelóje, használőja, a tulajdonos

meghatalmazottja,
b) a kezdeményezó,
c) Forster Gyula.Nemzeti or lséggazdálkodősi és Szolgáltatdsi K zpont, valamint a Járĺźsi

Epítésiigłi és orÓlsé gvédeImi Hivalal
d) az nkormányzatifóépítész'

(9) Amennyiben a javaslattevó véleményezö szervezeteŁ illene az érdelreltek a megadott j0 napos
határidön bel l nem terjesztik elö írásban javaslatailgt, vélemény lĺet,illetve észrevételeikpt,
gł abban az esetben gł l<ell tekinteni, hogł az elj nźs megindít sĺźt nem ellenzik és az

hrsz

belłl írásbeli észrevételt

36775

36776

utcanév,
hÁzsz6m

36518

Baross u.41. -
Mĺĺria u. 36.

He|yi védett értékek jegyzéke

Baross u. 43.

BľÓdy S. u. 30b'

VEDETT EPU

épĺttetó

Fellneľ Sándor és
neie
Molnár Sĺíndor
Schomann Antal és
neie Steieer RÓza

építész

Pickler

Fodoľ Gvula

Schomann Antal

építés
éve

I 895

1909

I 898




