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Jegyzőkönyv
Készült: Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából készült
településarculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet (TKR) tervezetei, valamint
helyi építési szabályzat előírásait tartalmazó önkormányzati rendeletek (4/2004 (II.23.)
számú (KVSZ), 11/2001. (III.23.) számú, 24/2001. (V.18.) számú, 34/2001. (IX.21.)
számú és 27/2003. (IX.5.) számú önk. rend.) módosításait tartalmazó rendelet
tervezete lakossági fórumáról.
Helye: Budapest VII. ker. Király utca 11. Kulturális központ
Ideje: 2017. 07. 18., 17.30
Jelen vannak: melléklet jelenléti ív szerint.
Gyulai István Mb. Főépítész az ülést megnyitja és elmondja a lakossági fórum
jogszabályi
hátterét.
A
településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
és a partnerségről szóló helyi Önkormányzati rendelet alapján kerül megrendezésre.
A tervezetek feltöltésre kerültek az erzsebetvaros.hu honlapra.
Ezt követően elmondja, hogy a KVSZ módosítás többnyire hatályon kívül helyezéseket
tartalmaz, néhány esetben kisebb módosítást.
A TKR tervezetet kivetítette és azt röviden ismertette a jelenlévő lakosságnak.
(A kivetítés előtt Juhász Dóra Szvetlána felvetette, hogy mindenki olvasta az interneten
nincs szükség a vetítésre a többség azonban szerette volna, hogy ismertetésre
kerüljön a tervezet.)
Ezt követően a lakossághoz fordult és megkérdezte, hogy kinek van kérdése az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Kovács Ildikó:
A műemléki épületek felújítása során ne csak a főhomlokzat megtartásáról szóljanak,
hanem a teljes épületet vizsgálva kell a felújítást, átalakítást végre hajtani. Példaként
említette a Fogas házat és a Klauzál Rezidens nevű projektet.
Máyer Andrea tervező:
A műemléki épületek hatósági eljárása az illetékes műemlékvédelmi szervre tartozik
ezekben az esetekben nem a kerületi építési hatóság jár el. A védelemnek nincs sok
hatása, mert sok munka már nem engedély köteles és lazítottak is rajta.
Soltész Judit:
A kerületben rombolás és elképesztő állapotok vannak az épített környezetre
vonatkozóan. Például egy homlokzaton 3 ablakon különböző színek és más osztások
jelennek meg, az eredeti osztásokat kibontották. Kinek a feladata az ellenőrzés ki felel
a rendért? Ki tudja ezt megállítani, hogyan kerülhet sor a kármentésre? Sok esetben
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gányolást tapasztal az eklektika sajátos negatív jellemvonásokkal érvényesül. Több
homlokzaton is 3-4 klíma kültéri egység van kihelyezve.
Juhász Dóra Szvetlána:
Kevés az ember az önkormányzatnál a ki ezzel foglalkozik, növelni kellene a
létszámot. Konkrét javaslata van a tervezettel kapcsolatban:
„a 36.§. (4) bekezdéshez javasolja, hogy már legelső felszólításnál legalább 300.000,Ft legyen a büntetés”
Gyulai István Mb. Főépítész: A Képviselő-testület dönt a kérdésben, de szakmailag
elképzelhetőnek tartok egy minimális büntetést meghatározni. De tájékoztatom, hogy
ez nem építés hatósági ügy, hanem településképi kötelezési eljárás.
Gergely Katalin Ép. Hat. Irodavezető: Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a Klíma
berendezés elhelyezése és a nyílászáró cseréje, átalakítása nem építési engedély
köteles tevékenység. A Társasház közössége összefogással és folyamatos
konzultációval tehet arról, hogy a közös használatú tereken és a közösségi tulajdonba
tartozó szerkezeteken egyes lakók ne hajtsanak végre átalakításokat, amelyek rontják
az épület külső megjelenését.
Soltész Judit: Kérem, hogy próbáljon tenni valamit a negatív folyamatok megállítása
érdekében.
Gergely Katalin Ép. Hat. Irodavezető: A rendelkezésre álló eszközök a településképi
kötelezési eljárás, amellyel él is az Önkormányzat, illetve új üzletnyitáskor a működési
bejelentéssel összefüggésben meg lehet követelni. Illetve átalakítások, felújítások
esetén a településképi bejelentési eljárások során például a homlokzat felújítások meg
lehet követelni.
Soltész Judit: Kell e, a nyílászáró cserére, átalakításra építési engedély? A legutóbbi
fórumon elhangzott, hogy engedély köteles.
Gergely Katalin Ép. Hat. Irodavezető: Nem kell építési engedély. A külső homlokzat
megváltoztatása bejelentés köteles lehet a TKR elfogadása esetén, melyet a
Polgármester bonyolít, MJT területen is kell bejelentést tenni – településképi
bejelentést - a TKR tervezet elfogadása esetén. Műemlék épületek vonatkozásában,
az örökségvédelmi engedélyezési, örökségvédelmi bejelentési eljárást a
Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatala folytatja le.
Gyulai István Mb. Főépítész: Szeretném eloszlatni a félreértést. Talán félre hallás
lehetett, tény, hogy a KVSZ tiltja az eredetitől eltérő (műanyag) nyílászárók átalakítását
és cseréjét, de ugyanakkor nem építési engedély köteles. Tehát a szabály létezik, de
nem kell engedély, attól még a szabályt be kell tartani.
Soltész Judit: Sok helyen látom, hogy különböző színekre festik a homlokzatokat.
Általában ahány üzlet annyi szín látható, mit tesz a Hivatal annak érdekébe, hogy
egységes legyen a homlokzat színezés?
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Gergely Katalin Ép. Hat. Irodavezető: A homlokzat színének megváltoztatása nem
építési engedély köteles. Eddig a kormányhivatal Építésfelügyeleti Osztálya
rendelkezett hatáskörrel a Főváros területén a Hatóság személye most van változás
alatt. Jelen rendelet tervezet tartalmazza azokat az előírásokat, hogy milyen szabályok
alapján lehet majd a homlokzatot színezni ez alapján a Polgármester által bonyolított
bejelentési engedély alá fog tartozni. A bejelentési eljárás megszegése és mellőzése
esetén a településképi kötelezés eszköze is alkalmazható.
dr Kósa Judit: Műemléki épület esetén milyen eljárásokat kell bonyolítani a Műemlék
hatóság az eredeti épületek megóvása érdekében. Túl bonyolultak az eljárások
átláthatatlanok.
Gergely Katalin Ép. Hat. Irodavezető: Az egyedi műemlékek vonatkozásában az
eljárást a Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatala folytatja le.
Gyulai István Mb. Főépítész: A védelem fajtájától függ, hogy milyen hatósági
intézkedést lehet hozni adott esetben. Általában azaz elv, hogy a védelmet elrendelő
szerv hatáskörébe tartozik az eljárás: pl. a műemlék az állam, a helyi védelem helyi
önkormányzat hatásköre.
Juhász Dóra Szvetlána:
Egy bejelentő ablak létrehozását javasolja, ahova a lakók bejelentik észrevételeiket és
az illetékes hatóság rövid határidővel intézkedik a probléma megoldását illetően.
Konkrét javaslata van a tervezettel kapcsolatban:
„a 36.§. (1) bekezdés a) 2 ponthoz javasolja, hogy a történeti jelentőségű cégérek
maradjanak meg.”
Gyulai István Mb. Főépítész: A javaslatot szakmailag támogatom, de a Képviselőtestület dönt a kérdésben.
dr Kósa Judit: A lakás méretet lehet e szabályozni e rendeletben, mert sok kislakás
épül a kerületben?
Gyulai István Mb. Főépítész: A KVSZ készítésére jövő évben kerül sor és ebben
szabályozni szeretnénk a legkisebb lakásméretet. Jelen rendelet alkotás nem
rendelkezhet a lakás méretéről.
Litványi András: A közterület céljára átadott magánterületeket és a közterületeket is
elárasztották a mozgó árusok, a lakókocsik, árusító járművek. A Holló utcában pl.
lakókocsi található. Nagyon zsúfoltak az utcák nincs elég hely a gyalogos
közlekedésre, az utcákat elárasztják a fogyasztó terek, utca bútorok, de a planténerek
sincsenek jó helyen. Nincs meg a 2 m szabad sáv, a vendéglátó bútorok elfoglalják a
járdákat, a behajtókat. Kihelyezik a klíma egységet, kibontják az ablakot és nem az
eredetit teszik vissza és kivágják az osztásokat is. Azt tapasztalja, hogy sok esetben
hiányos az információ áramlás az emberek nem tudják, hogy mit lehet és mit nem. A
hatóságok egymásnak küldözgetik a bejelentéseket nem tudják az egyszerű emberek,
hogy ki az illetékes. A jóindulatú emberek, és akik be akarják tartani az előírásokat
sem tudnak eligazodni a szabályok között.
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Gergely Katalin Ép. Hat. Irodavezető: Köszönjük hozzászólását és értékes
gondolatait. Nagyvonalakban egyet is értünk. A hatóság sem tud azonnali látható
intézkedést hozni, mert az érintett is meg fellebbezi a hozott döntést és hosszú
jogorvoslati procedúra kezdődik. Megígérjük, hogy hozzánk érkező, de más hatóság
hatáskörébe tartozó ügyeket haladéktalanul továbbítani fogjuk eddig is erre
törekedtünk.
Juhász Dóra Szvetlána: Az Önkormányzat nem tesz semmit, nem tud eljárni az
ügyekben. A kerület épített környezete pedig romlik.
Dr Illés Zsolt:
Eszköztelen az Önkormányzat, de más kerületekbe sikerült megoldani a problémákat
például jelentősen több száz millió forinttal meg kellene emelni a támogatásokat,
pozitív példákat célszerű lenne bemutatni, és lehetőséget adni nemcsak anyagilag,
hanem például műszaki ellenőröket biztosítani a társasházaknak a felújításokhoz. A
védett épületeket kiemelten javaslom támogatni.
Gyulai István Mb. Főépítész: Köszönjük építő jellegű javaslatait és jelzéseit
továbbítani fogom az Önkormányzat vezetése felé.
Juhász Dóra Szvetlána: Nem kellene tiltani a molinók kihelyezését a homlokzatokra,
mert a társasházak jövedelemre tennének szert ezáltal.
Gyulai István Mb. Főépítész: Ellentmondást látok korábbi hozzászólásai és ez utóbbi
észrevétele között. Teljesen következetlenek lennénk, ha engednénk a molinók
kihelyezését és akkor válnánk teljesen hiteltelenné, mert akkor nem lenne erkölcsi,
jogi, és szakmai alapunk semmilyen reklám hordozót eltávolítani. Javaslatát
szakmailag ellenzem, és ezt fogom javasolni a Képviselő-testületnek is.
Juhász Dóra Szvetlána: Képviselők nem biztos, hogy Önnek adnak igazat.
Gyulai István Mb. Főépítész: Ez nemcsak az én véleményem, hanem a teljes
urbanisztikai, építész szakma is osztja ezt, mivel korábban volt ezzel összefüggésben
Képviselő-testületi döntés valószínűleg igazat adnak majd.
Soltész Judit: Javaslom, hogy fontos elv legyen az, hogy a jogkövető magatartást
tanúsító társasházakat támogassuk. Mivel elégtelen a kommunikáció javaslom, hogy
készítsenek kiadványt a szabályok közérthető formájú leírásával, tartsanak a közös
képviselőknek műszaki szaktanácsadást folyamatosan konzultáljanak és segítsenek.
Kérem továbbá, hogy a jegyzőkönyv kerüljön ki az internetre.
Gyulai István Mb. Főépítész: Mivel az egyeztetési folyamat transzparens ezért ki
fogjuk a jegyzőkönyvet helyezni a honlapunkra. De tekintettel a közigazgatási
szünetre, erre csak augusztus közepén kerülhet sor. További hozzászólás hiányában
a lakossági fórumot bezárom.
K.M.F
A jegyzőkönyvet összeállította: Gyulai István
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