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Eloterjesztes
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselo-testiilete szamara

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Dr. Erdss Gabor alpolgarmester

A kepviseld-testiileti tiles idopontja: 2021. november 18. ............SZ.
napirend

Targy: Javaslat a Budapest, VIII. kerulet, Bokay Janos utca 34. szam alatti epulet helyi 
vedette nyilvanitasara
A napirendet nyilt ulesen kell targyalni, a dontes elfogadasahoz egyszerii tbbbseg sziikseges.

Elokeszito szervezeti egyseg: Varosepi'te^

Keszitette: Peterffy Marton ’ ^-'At V
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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi □
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag □ 
velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi □
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi □
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi □
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi □

Hatarozati iavaslat a bizottsag szamara: -

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A C8 Civilek Jozsefvarosert Egyesiilet kezdemenyezte a Bokay Janos utca 34. sz. (36228. hrsz.) 
alatti haz ideiglenes es vegleges vedette nyilvanitasat (1. sz. melleklet). Indoklasuk szerint a Bokay 
Janos utca 34. (eredetileg Golya utcza 32.) utolsok kozt orzi az egykori utcakepet es teleptileskarak- 
tert, ez adja egyediseget es erteket, aminek vedelme osszhangban van a keriilet telepiileskep vedel- 
merol szolo Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
34/2017. (IX. 14.) onkormanyzati rendeletenek (tovabbiakban: R.) 7.§ (3) bekezdesevel. A Bokay 
Janos utca 34. legfobb erteke viszont nem csak dnmagaban az architekturajaban, hanem kulturtorte- 
neti jelentosegeben rejlik. A kerelem benyujtasaval megindult a keruleti helyi vedelem ala helyezes 
eljarasa.

Az epulet magantulajdonban (2. melleklet - tulajdoni lap) van (Jozsefvarosi Onkormanyzat elova- 
sarlasi joga bejegyezve a tulajdonlapon), korabban kesziilt ra bontasi es epitesi terv, mely nem kez- 
dodott meg. Jelenleg elado az epulet (3. melleklet), igy varhato, hogy ha a tulajdonosvaltas megtor- 
tenik, akkor az epulet le lesz bontva es helyen a helyi szabalyozas lehetosegeit kihasznalo tobbszin- 
tes haz keriil felepitesre. Budapest Fovaros Kormanyhivatala Epitesiigyi es Oroksegvedelmi Foosz-
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taly Nyugat-Pesti Epitesiigyi es Epitesfelugyeleti Osztaly (tovabbiakban: Kormanyhivatal) tajekoz- 
tatasa alapjan a tulajdonos bontasi engedely iranti kerelmet nyujtott be a hatosaghoz.

A bontasi engedely megadasanak nines ismert akadalya. Jelenlegi allapota igen leromlott, melyet a 
mellekelt fotddokumentacio (4. melleklet) is bemutat, statikai problemak is megtalalhatoak. Feluji- 
tasa, megdrzese magas koltseggel jama, mely a hasznosithatosag merteket meghaladhatja.

A helyi vedette nyilvanitas szabalyait a R. tartalmazza. Az eljaras adminisztrativ es koltsegvetesi 
okok miatt elhuzodott, a folyamat meg nem zarult le. A R. 19. § (1) pontja szerint a keruleti vede- 
lemre javasolt ertek a vedette nyilvanitas elokeszitesenek meginditasaval egyidejiileg, vagy ha a 
vedelemre javasolt erteket megsemmisules vagy ertekeinek eltunese fenyegeti, soron kiviil, legfel- 
jebb egyeves idotartamra ideiglenes vedelem ala helyezheto.

A R. 15.§ (2) szerint keruleti vedelem alatt allo epitmenyt, epitmen yreszt csak a keruleti vedettseg 
megsziinteteset kovetoen lehet lebontani. Tekintettel arra, hogy a vedette nyilvanitas folyamata meg 
nem zarult le, igy az ideiglenes vedettseggel megakadalyozhato az epiilet bontasa. A 312/2012. (XL 
8.) Korm. rendelet 46.§ (2) b) pontja szerint a bontasi engedely iranti kerelem elbiralasa soran az 
epitesiigyi hatosag vizsgalja, hogy az epitmeny, epitmenyresz elbontasat jogszabaly vagy ingatlan 
nyilvantartasi bejegyzes nem tiltja-e. Igy a bontasi engedely kiadasa megakadalyozhato az ideigle
nes vedelem ala helyezessel az helyi vedette nyilvanitasi eljar lezarasaig.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatarozza meg a helyi vedelem szabalyait, melyben a 23/A.§- 
ban meghatarozasra keriilt a helyi vedelem celja: helyi vedelem celja a telepules szempontjabol 
hagyomdnyt drzo, az ott elt es eld emberek, kbzbssegek munkdjdt es kulturdjat tukrozo sajdtos meg- 
jelenesu, a telepilleskepet meghatarozo eplteszeti es taji ertek vedelme Ennek ertelmeben a kizaro- 
lag helytorteneti ertekek megdrzese nem a telepiileskepi vedelem feladata.

A vedette nyilvanitast kovetoen a tulajdonos tamogatasi igennyel lephet fel.

Mindezekre tekintettel kerjiik a Tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy dontson a Bokay Janos u. 34. sz. 
alatti epiilet vedette nyilvanitasa targyaban (a hatarozati javaslatban foglaltak szerint).

II. A beterjesztes indoka

A Kepviselo-testiilet jogosult a helyi vedette nyilvanitasrol donteni.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a Bokay Janos u. 34. sz. alatti epiilet vedette nyilvanitasa. Penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kdrnyezet

Az eloterjesztes Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 10. § 
(2) bekezdesen, 13. § (1) bekezdes 1. pontjan, a 23. § (5) bekezdes 5. pontjan, 41. § (3) bekezdesen, 
a 42.§ 4. pontjan alapul.

A telepiileskep vedelmerol szolo 2016. evi LXXIV. torveny 12. § (2) bekezdese.

Az epitett komyezet alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIIL torveny 57. § (2)-(3) be
kezdese.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvaros Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 34/2017. 
(IX. 14.) onkormanyzati rendelete a telepiileskep vedelmerol 5. A keriileti vedelem ala helyezes, 
valamint megsziintetes szabalyai:

8. § (1) A keriileti vedelem ala helyezesre vagy annak megsziintetesere barmely termeszetes vagy 
jogi szemely, tovabba jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet - a polgarmesterhez irasban 
benyujtott - kezdemenyezese alapjan keriilhet sor.





(5) A keriileti vedelem ala helyezes ertekvizsgalat alapjan tortenik.

9. § (1) A keriileti vedelem ala helyezes vagy annak megsziintetese iranti eljaras meginditasarol az 
Onkormanyzat honlapjan 8 napon belul tajekoztatast kell kozzetenni, tovabba irasban ertesiteni kell 
az erdekelteket.

(2) Az ingatlan hasznalojanak ertesitese a tulajdonos utjan tortenik.

10. § (1) A keriileti vedette nyilvanitashoz, vagy annak megsziintetesehez szukseg eseten be kell 
szerezni a vedendo ertek jellegetol fuggoen a miiemlekvedelmi, termeszetvedelmi regeszeti szakha- 
tosag, valamint egyeb szakertok velemenyet, vagy az elokesziteshez sziikseges erintett helyi, szak- 
mai tarsadalmi szervezetek allaspontjat.

11. § (1) A keriileti vedelem ala helyezesre, vagy a vedelem megsziintetesere vonatkozo kezdeme- 
nyezesrol szolo eldterjesztesben szerepelnie kell a vedelem ala helyezes elrendeleset vagy megsziin- 
teteset megalapozo ertekvizsgalatnak es a 10. § (6) bekezdesben meghatarozott erdekeltek eszreve- 
teleinek is.

(2) A Kepviselo-testiilet a 8. § (2) vagy (3) bekezdesben foglaltaknak megfeleld tartalmu kez- 
demenyezes benyujtasatol szamitott 180 napon beliil dbnt a keriileti vedelem ala helyezesrol 
vagy annak megsziintetesrol.

(3) A keriileti vedelemmel kapcsolatos kepviselo-testuleti dontesrol irasban ertesiteni kell a 10. § 
(6) bekezdesben meghatarozott erdekelteket, es a dontesrol az Onkormanyzat honlapjan a dontes 
napjatol szamitott 8 napon beliil tajekoztatast kell kozzetenni.

12. § (1) A keriileti vedelem tenyet a keriileti epitesi szabalyzatban fel kell tiintetni.

(2) A keriileti vedelem ala helyezest elrendelo onkormanyzati rendelet hatalyba lepesetol sza
mitott tizendt napon beliil a jegyzo kezdemenyezi az ingatlaniigyi hatosagnal a vedelem jogi 
jellegkent valo feljegyzeset.

13. § (1) A keriileti egyedi vedelem ala helyezett epitmeny, kozteriilettel hataros epitmenyreszlet, 
alkotas, utcabutor csak egyseges megjelenesii tablaval jelolheto meg, amely a vedelem targyanak 
megnevezese mellett a kovetkezoket tartalmazza: vedett ertek fajtaja, tervezd neve, megepiiles eve. 
A tablat az Onkormanyzat cimere disziti.

19. § (1) A keriileti vedelemre javasolt ertek
a) a vedette nyilvanitas eldkeszitesenek meginditasaval egyidejiileg, vagy
b) ha a vedelemre javasolt erteket megsemmisules vagy ertekeinek eltiinese fenyegeti, 

soron kivul, legfeljebb egyeves idotartamra ideiglenes vedelem ala helyezheto.

(2) Az ideiglenes vedelem indokolt esetben egyszer es legfeljebb tovabbi egy evre meghosszabbit- 
hato.

(3) Az ideiglenes vedelem ala helyezesi eljarasban egyebekben a keriileti vedelem ala helyezesre 
vonatkozo eloirasokat kell alkalmazni.

(4) Az ideiglenes vedelem megsziinik az intezkedesben megjelolt idotartam elteltevel.

(5) Ha a vedette nyilvanitas eldkeszitese soran megallapitast nyer, hogy a vedette nyilvanitas nem 
indokolt, az ideiglenes vedettseget meg kell sziintetni.

Fenti rendelkezesek alapjan javasoljuk az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: C8 Civilek Jozsefvarosert Egyesiilet kerelme
2. szamu melleklet: Tulajdoni lap
3. szamu melleklet:  hirdetesIngatlan.com
4. szamu melleklet: Fotodokumentacio

Ingatlan.com




Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2021. (.......... ) szamu hatarozata

a Budapest, VIII. keriilet, Bokay Janos utca 34. szam alatti epiilet helyi vedette nyilvanitasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. ideiglenes vedelem ala helyezi a Budapest, VIII. keriilet, Bokay Janos utca 34. szam alatti, 
36228. helyrajzi szamu epiiletet; a vedette nyilvanitasi eljaras lezarasaig, de legfeljebb egy evig;

2. felkeri a polgarmestert a keruleti vedelem ala helyezesi eljaras lefolytatasara;

3. felkeri a polgarmestert, hogy a telepuleskep vedelmerol szolo rendelet modositasat keszitse elo, 
melyben a Bokay Janos utca 34. szam alatti, 36228. helyrajzi szamu epiiletet ideiglenes vedelem 
ala helyezett epiiletek kozott szerepel.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. es 2. pont eseteben 2021. november 18., 3. pont eseteben a Kepviselo-testiilet soron 
kovetkezo rendes iilese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Budapest, 2021. november 05.

Piko Andras 
polgarmester

Dr. Erdss Gabor 
alpolgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

r. Saitos Csilla
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Piko Andras
Polgarmester Ur reszere!

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jozsefvarosi Onkormanyzat
hivatal@jozsefvaros.hu

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Targy: Kezdemenyezes a 1083 Budapest, Bokay Janos utca 34. szam alatti lakohaz 
(hrsz. 36228) ideiglenes es vegleges helyi vedettseg ala helyezesere.

Tisztelt Polgarmester Ur!

A C8 Civilek Jozsefvarosert Egyesiilet (szekhelye: 1084 Budapest, Deri Miksa utca 15. 5. em. 1.) ujra 
kezdemenyezi a 1083 Budapest, Bokay Janos utca 34. szam alatti (Hrsz.: 36228) epulet eseteben az 
ideiglenes es vegleges helyi vedettseg ala helyezest, az alabbiakra hivatkozva:

A Bokay Janos utca 34. (eredetileg Golya utcza 32.) utolsok kozt drzi az egykori utcakepet es 
telepiileskaraktert, ez adj a egyediseget, aminek vedelme dsszhangban van a keriilet telepiileskep 
vedelmerol szolo Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
34/2017. (IX. 14.) onkormanyzati rendeletevel (7.§ (3)).

A foldszintes, klasszicizalo stilusu, L-alaprajzu epulet az 1880-as evekben epult, mar eredetileg is 
vendeglatohelynek. Homlokzata hat tengelyes, belso udvarba vezeto kapuja a negyedik tengelyben 
nyflik. A bejarat folotti hangsulyos szemoldokparkany az epulet korabbi funkciojara es az egykori 
utcanevre utalo golya abrazolasu stukkot keretez. A tole jobbra talalhato ket tengely pilasztereken 
nyugvo szemoldokparkannyal diszitett. Az ablakok feletti mezo feltetelezhetoen eredetileg 
dombormunek, falfestmenynek vagy feliratnak adott helyet. A homlokzat vizszintes tagolasat 
hornyolas hangsulyozza, ami a homlokzat ket szelen armirozassa formalodik. A homlokzat tobbi 
reszerol el lettek tavolitva a vakolatdfszek.

A Bokay Janos utca 34. legfobb erteke viszont nem csak onmagaban az architekturajaban, hanem 
kulturtorteneti jelentosegeben rejlik:

Az epulet egyreszt mementoja a kornyek mara mar eltunt, egykori kisvarosias hangulatu, 
gazdalkodoi-iparos funkcioval kiegesziilt beepitesenek, ahol a foldszintes es egyemeletes lakohazak 
hangulata hatarozta meg az utcakepet. Ez a hajdani telepiileskarakter napjainkra visszafordfthatatlanul 
atalakult eloszor a Prater utca eszaki oldalan a jozsefvarosi lakotelep, majd az utca ezen szakaszan a 
Corvin-negyed kiepiilesevel.

Masreszt a Bokay Janos utca 34. eveken keresztiil (2013 es 2018 kozott) egy kultikus kozossegi 
intezmenynek, a Golyanak adott helyet, ami egy szovetkezeti presszo volt. A helyi civil szervezetek 
es megmozdulasok egyik fo helyszine, szamos eldadasnak, koncertnek es tovabbi rendezvenynek, 
valamint karitativ es jotekonysagi kezdemenyezesnek adott helyet. Jelentos inkubacios funkcioval birt 

mailto:hivatal@jozsefvaros.hu


a helyszin a feltorekvo vagy indulo zenekarok szamara, proba- es fellepesi helykent mukodve. 
Tovabba integrate szerepet tbltott be az egykori lakossag es az uj betelepiilok egyiittes 
megszolitasaval, peldat mutatva a parbeszed lehetosegeire. Itt ebedeltek a Nokia flatal IT-sei. majd 
delutan idos roma zeneszek probaltak, delutan atadva a helyszint filozofiai. tortenelmi. szocioldgiai. 
tarsadalomtudomanyi eloadasoknak. hogy vegiil az estet egy-egy jo koncert zarja. Helyet adotl a 
szinpad elismert zeneszek mellett retegzenet jatszd bandaknak, es egyeni. vagy duo produkcioknak. 
filmeknek es performance-oknak. Jelentosegteljes szempont az is, hogy a Gdlya presszd a Pazmany 
Peter Kalolikus Egyetem kbzelbcn levo informatikai karanak hallgatoi szamara utolso pillanatig 
kultikus kozossegepito hely volt.

Tovabba az epiilet fllmtorteneti szerepe is emlitesre meltd. hiszen Szomjas Gyorgy tobb filmjenek, 
tobbek kdzdtt a Roncsfilmnek egyik helyszine a kocsmava modosult egykori vendeglo volt. A 
Kossuth-dfjas filmrendezo tavaly novemberben megitelt diszpolgari cime. illetve iden aprilisban 
bekdvetkezett halala tovabbi aktualitast ad az epiilet megdrzesenek.

A Bokay Janos utca 34. korabbi epftesi- es bontasi engedelye lejart, illetve nem left meghosszabbitva. 
tehat ervenyes engedelyekkel nem rendelkezik a tulajdonos az epiilet lebontasahoz. igy jogi 
akadalyokba se iitkozhet a vedette nyilvanitas.

Ezert kerjiik az epiilet ideiglenes es vegleges helyi vedelem ala vald helyezeset.

Forras:

o http:.-7»ol\apresszo.hu/blou--
o hitp:/7iozsefvaiosanno.ucoz.com-'index golya sorozo/0-57
o https://filinarchiv.hu/lui/alapFilmek/tilm/roncsfllm
o Budapest Fovaros VIII. keriilel Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 34/2017. 

(IX. 14.) onkormanyzati rendelete a keriilet telepiileskep vedelmerol.

Budapest, 2021. majus 11.

Tisztelettel.

Mohai Andrea
C8 Civilek Jozsefvarosert Egyesiilet elnoke

7%25c2%25bbol/apresszo.hu/blou--
https://filinarchiv.hu/lui/alapFilmek/tilm/roncsfllm


Fotodokumentacio

1. kep. Bejarati kapu 2. kep. Bejarati kapu

3. kep. A golya abrazolasu dombormu a bejarati kapu felett



4. kep. Az epiilet homlokzata az egykori vendeglo t^blajaval

5. kep. Az epiilet homlokzata 2011-ben



6. kep. A homlokzat deli resze a Bokay Janos utca
32. sz. reszletevel

7. kep. A homlokzat eszaki resze a Bokay Janos 
utca 36. sz. reszletevel

8. kep. A kapubejaro feletti, az epiilet eredeti funkcidjara es az egykori utcanevre is utalo stukko



9. kep. Podiumbeszelgetes a Golyaban

10. kep. Koncert a Golyaban



Kepek jegyzeke:

1. kep. Bejarati kapu (MKVM VF_33_018_01)
2. kep. Bejarati kapu (Foto: Kalota Bela, )www.inaplo.hu
3. kep. A golya abrazolasu dombormu a bejarati kapu felett (MKVM VF_33_018_02)
4. kep. Az epulet homlokzata az egykori vendeglo tablajaval (Foto: Kalota Bela, 

)www.inaplo.hu
5. kep. Az epulet homlokzata 2011-ben (Foto: Acs Fanni, )www.inaplo.hu
6. kep. A homlokzat deli resze a Bokay Janos utca 32. sz. reszletevel (Foto: Horvath 

Laszlo)
7. kep. A homlokzat eszaki resze a Bokay Janos utca 36. sz. reszletevel (Foto: Horvath 

Laszlo)
8. kep. A kapubejaro feletti, az epulet eredeti funkciojara es az egykori utcanevre is 

utalo stukko (Foto: Horvath Laszlo)
9. kep. Podiumbeszelgetes a Golyaban (Foto: Horvath Laszlo)
10. kep. Koncert a Golyaban (Foto: Horvath Laszlo)

http://www.inaplo.hu
http://www.inaplo.hu
http://www.inaplo.hu
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VIII. kerulet, Bokay Janos utca 34.
Elado lakodvezeti telek

360 millio Ft
1 millio €

Telekterulet

407 m2

Beepithetoseg nines megadva Viz van

Szintteruleti mutato 4.5 Gaz van

Brutto szintterulet 1831.5 Csatorna van

Villany van

5%-os AFA 2022.dec.31-ig atadott lakasokra!
Elado epitesi/fejlesztesi telek epiilettel!
A Corvin setany teruleten a Bokay Janos u 34. alatt.
Rendkivuli, kiilbnleges elhelyezkedesu, a NOKIA irodahazzal hataros, 407 negyzetmeteres telek, 
az L1-VIII-7 epitesi ovezetben.
Zartsoru, nagyvarosias beepithetoseggel, Br. 1830 nm. A kerulet honlapjan megtekintheto a 
tervtanacs altal jovahagyott 30 es 23 lakasos tarsashaz terve.
/Erdeklodesre atkuldjuk/
Az ar 1M EUR.

Korabban Gdlya Presszo hasznositasu.

https://ingatlan.com/30931303/nyomtatas

ingatlan.com
ingatlan.com
https://ingatlan.com/30931303/nyomtatas
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Tipp: Ha a hirdetes felrevezetd adatot tartalmaz, jelezze ezt az ingatlan.com-nak a hirdetes 
honlapjan (https://ingatlan.com/30931303) talalhato "Bejelentem" ikonra kattintva.

https://ingatlan.com/30931303/nyomtatas
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