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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete alapján az Erzsébetvárosi Építészeti- Műszaki Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. A Tervtanács székhelye, illetékességi területe
1.1. A Tervtanács elnevezése: Erzsébetvárosi Építészeti- Műszaki Tervtanács
Hivatalos rövidítése: EÉMT
1.2. A Tervtanács székhelye:
Budapest Főváros VII. kerület Polgármesteri Hivatala
1076 Budapest, Garay utca 5.
Kapcsolat:
telefon:
06/1 462 33 68
e-mail: lantos.peter@erzsebetvaros.hu, foepitesz@erzsebetvaros.hu
1.3. A Tervtanács illetékességi területe Budapest Főváros VII. kerület közigazgatási területe.
2. A Tervtanács szervezete
2.1. A Tervtanács egységes szervezetben, mint építészeti-műszaki tervtanács működik a napirend témája szerinti összetételben.
2.2. A Tervtanács elnökből, állandó tagokból és meghívottakból álló szakmai tanácsadó testület. Szavazati joggal az Elnök és a tagok rendelkeznek.
2.2.1. A Tervtanács elnöke Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri
Hivatal Főépítésze.
2.2.2. Tagok:
a) az 1. mellékletben felsorolt személyek közül az Elnök által az adott napirend
megtárgyalására felkért tagok; valamint
b) a Magyar Építész Kamarát képviselő személy.
2.2.3. Meghívottak:
a) a rendelet 12.§ (4) bekezdése szerinti személyek, továbbá
b) a rendelet 12.§ (5) bekezdés figyelembevételével, az Elnök javaslata alapján
tanácskozási joggal
ba) állandó meghívottak:
- polgármester,
- a napirendi témát érintő területileg illetékes önkormányzati képviselő
- örökségvédelmi tanácsnok – önkormányzati képviselő
- Elsőfokú Építésügyi Hatóság vezetője
bb) érintettség esetén, a megtárgyalásra kerülő terv témájától függően
- az illetékes építésügyi hatósági ügyintéző (BFKH Kerületi Hivatal ÉÖH),
- az Önkormányzat saját beruházásában tervezett, új épületek, jelentősebb
felújítások terveinek véleményezésénél a Polgármesteri Hivatal illetékes irodavezetője
2.3. Az Elnök döntése alapján a Tervtanács változó összetételben ülésezik. A Tervtanács határozatképes, ha a napirendnél szavazati joggal bíró résztvevőinek száma rendkívül sürgős
ülés esetén legalább 3 tagja jelen van, egyéb ülésen legalább 5 fő jelenléte szükséges.
Egyenlő szavazat esetében az Elnök szavazata dönt.
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2.4. A Tervtanács elnökét akadályoztatása esetén az általa felkért tervtanácsi tag helyettesíti.
Átruházható jogköreit – napirendekre meghatározottan – átruházhatja szóbeli vagy írásbeli felkérés alapján a tervtanács bármelyik tagjára. A szóbeli felkérés esetén az elnöki
jogkör átruházásával kiadmányozott tervtanácsi állásfoglalás irattári példányán a tervtanács elnöke a meghatalmazás tényét feljegyzi.
2.5. A Tervtanács felkért állandó tagjainak felsorolását az Ügyrend 1. melléklete tartalmazza.
Az állandó tagok megbízása 4 évre szól.
3. A Tervtanácsi ülések időrendje, helyszíne
3.1. A Tervtanács üléseinek helyszíne, időpontja:
3.1.1. A Tervtanács – szükség szerint – általában kéthetente csütörtökön 14.00 órai kezdettel ülésezik, az elnök döntése alapján a megtárgyalandó terv tartalmától függően 5 fős összetételben.
3.1.2. Az ülések helyszíne:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala hivatalos helyisége
(1076 Budapest Garay utca 5., III. emeleti tárgyaló.)
4. A Tervtanácshoz kötelezően benyújtandó dokumentációk
4.1. A Tervtanácshoz kötelezően benyújtandó dokumentációk körét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
4.2. Az Ügyrend 1. számú függelékében szereplő adatközlő lapot ki kell tölteni, amely a tervdokumentáció tartalmi részét képezi (rendelet 10.§ h) bekezdése).
4.3. A tervtanácsi véleményezésre ismételten benyújtott terveken – esetleg a műleírás részeként – jól elkülönítetten kell dokumentálni a korábban benyújtott tervhez képest történt
változtatásokat, javításokat, módosításokat.
5. Összeférhetetlenségi szabályok
5.1. A Tervtanács elnökére, tagjaira és a bírálóra a rendelet 9. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
5.2. A jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok elbírálása a következő:
a) Nem vehet részt a terv bírálatában az a személy, akivel szemben az összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy akiktől elfogulatlan véleményalkotás az adott esetben nem
várható.
b) Az összeférhetetlenséget a Tervtanács tagjainak – a Tervtanács tagjai, illetve a tervező ismeretében – kell vizsgálni, és legkésőbb a terv tárgyalásának megkezdése
előtt 4 nappal hamarabb az Elnök számára jelezni. Az összeférhetetlenség kiküszöböléséről a Tervtanács elnöke gondoskodik.
c)

Az Elnökkel szemben fennálló összeférhetetlenség esetén – az adott napirend levezetésére – a Tervtanács a tagjai közül eseti elnököt jelöl ki.
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6. A Tervtanács eljárási rendje
6.1. A Tervtanács üléseinek előkészítését, szervezését a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája látja el.
6.2. A Tervtanács eljárási rendjét a rendelet 11.§-a határozza meg.
6.3. A tervtanácsi eljárás a kitöltött 2. melléklet szerinti kérelem és a rendelet 10.§-ában meghatározott munkarészekből álló dokumentációk benyújtásával indul.
6.4. A hiánytalan bírálati dokumentációt Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Főépítészének kell címezni, és a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1076 Budapest, Garay utca 5.) kell benyújtani.
6.5. Az Elnök a benyújtott tervdokumentációk alapján dönt a napirendekről és az ülések időpontjáról. A Tervtanács napirendjére csak hiánytalanul benyújtott dokumentáció kerül
felvételre. Hiánypótlásra 15 napos határidővel csak egy alkalommal van lehetőség.
6.6. Az Elnök a benyújtott tervdokumentációt – megismerés, illetve tanulmányozás céljából –
a Tervtanács tagjai és a meghívottak számára a tárgyalás előtt legalább 3 munkanappal elektronikus úton elérhetővé teszi.
6.7. A rendelet 7.§-a alapján felkért szakbíráló által készített írásos tervbírálat elkészítésének
határideje a felkérésben meghatározott határidő. Rendkívüli tervtanácsi ülés esetén a
tervbírálat elkészítésére vonatkozó írásos felkérést az Elnök szóbeli felkérése is helyettesítheti, amelynek ténye rögzítésre kerül az írásos tervbírálat átadásáról készült feljegyzésben.
6.8. Az Elnök döntése alapján a Tervtanács asszisztense összeállítja a Tervtanács meghívóját.
6.8.1. A meghívónak tartalmaznia kell
a) az ülés időpontját, helyét,
b) a napirendre vett tervek listáját és azok megtárgyalásának várható időpontját,
c) az ülésre meghívottak nevét.
6.8.2. A Tervtanács asszisztense a meghívót – lehetőség szerint - elektronikus levél útján
megküldi a felkért tagoknak és a meghívottaknak. Szükség esetén a Tervtanács
üléseinek szervezése telefonon is történhet.
6.9. A Tervtanács elnöke biztosítja a rendeletben és az Ügyrendben lévő szabályok betartását.
7. A Tervtanács ülése
7.1. A Tervtanács ülését az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén a Tervtanács tagjai közül az
általa - a 2.4. pont szerint - megbízott tag elnököl.
7.2. A Tervtanács ülése során valamennyi megtárgyalt napirenddel kapcsolatban külön jelenléti ívet kell készíteni.
7.3. A Tervtanács ülésén az egyes napirendekről hangfelvétel készül.
7.4. A Tervtanács üléseinek rendje:
7.4.1. Az Elnök megnyitja az ülést, az ülés menetéről röviden tájékoztatja a jelenlévőket.
7.4.2. A tervező az ülésen a bemutatott tervet ismerteti, ennek során külön is kitérve a
terv azon részleteire, melyeket illetően a Tervtanács állásfoglalását kéri. Időtartamát az Elnök a napirend megnyitásakor határozza meg.
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7.4.3. Amennyiben az Elnök a terv véleményezésére bírálót kért fel, a szakbíráló ismerteti opponensi véleményét.
7.4.4. A Tervtanács tagjai és meghívottjai a tervezőhöz és az építtetőhöz, a tervvel kapcsolatban kérdéseket intézhetnek.
7.4.5. A tervező illetve az építtető, a feltett kérdésekre rövid, tárgyszerű választ ad.
7.4.6. A Tervtanács tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak a bemutatott tervvel
kapcsolatban a vita keretében véleményt nyilvánítanak, illetve – ha azt szükségesnek ítélik – javaslatot tesznek a Tervtanács állásfoglalásának tartalmára.
7.4.7. A vitát az Elnök zárja le. A vita lezárását követően a tervező (illetve az építtető)
reflektálhat a vitában elhangzottakra.
7.4.8. A vitában elhangzottakat (az opponensi vélemény ismeretében, ha készül) az Elnök foglalja össze, és javaslatot tesz a Tervtanács állásfoglalására.
7.4.9. A Tervtanács álláspontját egyszerű többséggel alakítja ki. Az állásfoglalásra vonatkozó javaslatot az Elnök szavazásra bocsátja, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A szavazati joggal rendelkező jelenlévő tag különvéleménye –
kérésére - jegyzőkönyvbe foglalandó.
7.4.10. A Tervtanács elnöke által hitelesített, a rendelet 15.§ alapján (a 3. melléklet szerinti formában) elkészített tervtanácsi véleményt elektronikusan az ÉTDR rendszer
tárhelyére fel kell tölteni, és kérésre postai úton meg kell küldeni
a) az építészeti-műszaki dokumentáció kérelmezőjének,
b) a tervtanácsi ülésen résztvevő tervtanácsi tagoknak
c) állandó meghívottaknak.
8. A tervtanácsi eljárás iratainak kezelése
A Tervtanács működésével kapcsolatos iratokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi irodája,
így a:
a)
a meghívót,
b)
1 példány dokumentációt és elektronikus adathordozót,
c)
az ülésen készült hangfelvételt,
d)
az opponensi véleményt,
e)
a jegyzőkönyvet,
f)
a tervtanácsi véleményt
az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal ügyirat kezelési szabályzata szerint kezeli.
9. A tervtanácsi költségek finanszírozása
9.1. A tervtanácsi költségeket a rendelet 16.§-a szabályozza.
9.2. A Tervtanács tagjait tervtanácsi véleményezői, felkért szakbírálóit szakbírálói munkadíj
illeti meg a 4. melléklet szerint. A Polgármester megbízási szerződést köt a Tervtanács
tagjaival, a felkért szakbírálókkal a tervtanácsi véleményezői valamint szakbírálói munkadíj tekintetében

- 6 -

9.3. A Tervtanács tagjainak és a felkért szakbírálónak a munkadíj kifizetése a Tervtanács elnöke által aláírt teljesítés igazolás megküldésével történik a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának.
9.4. A teljesítés igazolása havi rendszerességgel történik az alábbi dokumentumokkal:
a) Tervtanácsi munkában való részvétel esetén:
aa) A Tervtanács elnöke által aláírt rövid összefoglaló a havi Tervtanácsi ülése(ke)n
részt vett személyekről, elvégzett tevékenységeiről,
ab) A Tervtanács havi ülés(ei)ről készült a megtárgyalt napirendi pontok szerinti jelenléti ív(ek) eredeti példányának másolata(i), valamint a rendeletben meghatározott a 4.számú melléklet szerinti kifizethető tervtanácsi véleményezői munkadíj összegének megjelölésével.
b) Teljesítés igazolás felkért szakértő által készített szakbírálat készítése esetén:
ba) A tervtanácshoz benyújtott tervdokumentáció írásos szakbírálatának elkészítésére vonatkozó a Tervtanács elnöke által aláírt felkérés másolati példánya,
bb) Az írásos tervbírálat elkészítéséről szóló teljesítés igazolás másolati példánya,
valamint a 4. számú melléklet szerinti kifizethető Tisztelet díj összegének megjelölése.
9.5. A díjazással kapcsolatos ügyintézést a Főépítészi Iroda a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodájának közreműködésével - szervezi.
Ezen részletes működési szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a hivatkozott
szakmai jogszabályok, illetve a kapcsolódó általános érvényű jogszabályok az irányadók.
Ez a működési rend visszavonásig érvényes.
A Tervtanács működési rendjét a Tervtanács 2013. 02. 25-én tartott ülésén fogadta el.
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1. melléklet
A Tervtanács elnöke javaslata alapján, a polgármester által kinevezett állandó tagok.
tag neve
Csizmár Gyula építész
Dr. Antal Jánosné Dr. Czétényi Piroska építész
Finta Sándor építész
Gunther Zsolt építész
Kolba Mihály építész
Maczák Johanna építész
Mikó László Márton építész
Ráday Mihály művészettörténész
Sajti Zsuzsanna építész
Sáros László építész
Aczél Gábor építész
Dr. Schneller István építész
Dr. Sersliné Kócsi Margit építész
Kőnig Tamás építész
Fejérdy Tamás építész
Nagy Gergely építész
Wágner Péter építész
Czakóné Völgyes Cecília építész
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2. melléklet
KÉRELEM
a nevezett terv Budapest VII. kerület Erzsébetvárosi Építészeti- Műszaki Tervtanácson való
megtárgyalásához
Terv megnevezése:

A tervezett épület helye (cím, hrsz.):
Kérelem indoka:
(Kr. megfelelő pontja)*
Tervező neve:
Tervezői jogosultsága:
Tervező iroda:
Levelezési cím:
Székhely illetve lakcím:
Telefon:
E-mail:
Építtető / Megrendelő / Megbízó:
Székhely illetve lakcím:
Levelezési cím:
Kapcsolattartó:
Telefon:
E-mail:
*Lásd 1. függelék! A rendelet 10.§ (2) bekezdés szerinti adatközlő lapot a tervdokumentációhoz csatolva 2pld-ban.
Kívánja-e, hogy a tervtanácsi vélemény postai úton is megküldésre kerüljön?
 igen nem
Dátum:
………………..…………..
a kérelmező aláírása
Melléklet:
- 2 pld kinyomtatott tervdokumentáció
- 1 pld tervdokumentáció CD-n vagy DVD-n .pdf formátumban
Megjegyzés:
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3. melléklet
az 56/2012.(XII.17.) önk. rendelet 15.§-a alapján

E
ERRZZSSÉÉBBEETTVVÁÁRROOSSII É
ÉPPÍÍTTÉÉSSZZEETTII M
MŰŰSSZZAAKKII TTEERRVVTTAANNÁÁCCSS
1076 Budapest, Garay utca 5.

Iktatószám:
Melléklet:

jelenléti ív

Jegyzőkönyv

A tervtanács 201

hó

–n tartott ülésének

…napirendi pontjáról

Ülés helye:
A napirend tárgya:
A tervezett építés helye:
A tervező illetve tervező szervezet neve:
Felelős tervező neve, névjegyzék száma:
Tervező/Tervező Szervezet székhelye, illetve lakcíme:
Építettető, megrendelő, illetve megbízó neve:
Építettető, megrendelő, illetve megbízó címe:
Opponens:
Tervtanács ülésén szavazati joggal részt vett:
Tervtanács ülésén tanácskozási joggal részt vett:
A tervtanács

fővel határozatképes/határozatképtelen

A vitában elhangzott lényegesebb észrevételek:
/201

számú határozat:

A tervtanács a benyújtott tervet engedélyezésre ajánlja / nem ajánlja
Indokolás
Különvélemény tervtanácsitag részéről:
Budapest, 201
Lantos Péter
a tervtanács elnöke
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4. melléklet
A TERVTANÁCS TAGJAINAK, SZAKBÍRÁLÓINAK DÍJAZÁSA

1. Az elnök kivételével, a Tervtanács tagjait és a szakbírálóit, a rendelet 16.§- ban szakbírálói munkadíj illeti meg.
2. A munkadíj mértéke
a) a tervtanács tagját ülésenként,
ab) ha legalább 6 napirendi pont kerül megtárgyalásra a mindenkori köztisztviselői
alapilletmény szerinti összeg – 2013. évben 38. 650,- Ft,
ac) ha legalább 4. napirendi pont kerül megtárgyalásra a mindenkori köztisztviselői
alapilletmény 75%–ának megfelelő összeg – azaz, 28. 988,- Ft,
ad) ha 4-nél kevesebb napirendi pont kerül megtárgyalásra a mindenkori köztisztviselői alapilletmény 50 %–ának megfelelő összeg – azaz, 19. 325,- Ft
b) a felkért szakbírálót, ha tagja a tervtanácsnak, akkor a mindenkori köztisztviselői alapilletmény szerinti összeg fele. Ha nem tagja a tervtanácsnak a mindenkori köztisztviselői alapilletmény szerinti összege illeti meg.
3. A munkadíjak havonta kerülnek elszámolásra.
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1. függelék
SEGÉDLET
a 2. melléklet szerinti Kérelemhez

Építészeti-műszaki terv esetében:
Adatközlő lap

Övezet:
Az építmény összes szintterülete:
Beépítési százalék:
Építménymagasság:
Zöldfelület mértéke:
Terepszint alatti beépítés mértéke:
Szintterületi mutató:
Lakásszám:
Parkolószám:

Megengedett:

Tervezett:

(Meglévő:)

Tervező tervezési jogosultságának megnevezése és az azt igazoló okirat száma:

2. függelék
SEGÉDLET
a 3. melléklet szerinti tervtanácsi vélemény kialakításához
A tervdokumentáció minősítésének szempontjai a rendelet 14.§-a szerint:
Az építészeti-műszaki terv
megfelel-e az építészeti minőség, szakmai igényesség és szakszerűség, ezen belül különösen:
a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a
beépítés)
az esztétikus megjelenés (tömeg-és homlokzat-formálás, anyaghasználat, színezés)
követelményének
a javasolt megoldás településképi és településszerkezeti hatásai kedvezőek-e, továbbá, hogy megfelel-e a rálátás és látványvédelem elvárásainak
megfelel-e a helyi építési szabályzatnak és a
szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában
vagy nem teljes körű szabályozásuk esetén az
illeszkedés követelményének
A Tervtanács az épület funkcionális tartalmát
(alaprajzi megoldását) is vizsgálhatja, azzal
kapcsolatban ajánlásokat fogalmazhat meg, de
állásfoglalásában csak abban az esetben minősítheti, ha az közvetlen hatással van az épület
tömegének, illetve homlokzatának kialakítására.
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Az Építészeti- Műszaki Tervtanács szakmai véleményezési szempontjai
A Tervtanács neve:
A tárgyalás ideje:

Erzsébetvárosi Építészeti- Műszaki Tervtanács

A megtárgyalt tervdokumentáció
tartalmának megnevezése:
megfelel
az építészeti minőség, szakmai igényesség követelményének
a telepítés, településkép követelményének
az esztétikus megjelenés követelményének
a kedvező településképi és településszerkezeti hatások, a
megfelelő rálátás és látványvédelem követelményeinek
a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, az
illeszkedés követelményeinek

nem felel
meg

