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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros onkormányzat Képviselő-testületének
51' ĺ20|3. (xII. 1 2.) ii n ko ľmányzati ľen delete
a Jőzsefváľos helyi építészetitiriĺkségénekvédelmérő|szőI.ól
52 /2011.Gx. 19.) önkormányzati ľendelet mĺídosításáľól

A Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuĺírosi onkormźnyzat Képviselő-testülete az épített
kĺirnyezet alakltásźtról és védęlmérőlszóló 1997. évi L)o(Vm. ft. 62. $ (6) bekezdés 1.
pontjában, az építészetiörokség helyi védelménekszakmai szabá|yaíről szóló 6611999.
(VIII.l3.) FVM ľendelet 4. $-ban, 6. $-ban kapott felhatalmazás a|apján a következő
rendeletet alkotja:

1.$

A Rendelet 4.$-a kiegészĹil egy új (5) és (6) bekezdésse| az aIábbiak szerint:
(5) Az eljárás megindításóľól szóló értesítéstírásban kell kazolni a javaslattevő és
véleményező szervekkel valamint az érdekeltekkel. Akkor tekinthető lilzöltnek az

értesítés,amennyiben azt az érintett részéreajánlott tértivevényes postai lĺĺildeményben
átadjáh vag/ az elektronilcus dokumentumként számára hozzáJérhetővé teszik. Hatályos
a kazalés akkor is, ha annak ánérclü az érintett megtagadja vag/ a postai küldemény
,,nem kereste', vagy ,,ismeretlen helyre koltozött,,ielzéssel érkezikvissza.
(6) Amennyiben az érdekekekfelkutatása azok nagy számára vagl tartózkodósi helyére
tekintettel aránytalan nehézségekbeijtkÓzne, értesítésüketa kazhírrététellel
megtörténtnek kell tekinteni. Kazhírré tételnek minősül a kertjlet honlapján torténő
minimum 30 napig elérhető megjelentetés.

2. $ A Rendelet (5) bekezdése átsziímozásrakerül és az alábbiak,ła módosul:
(7) A kezdeményezéssel kapcsolatban az éľdekeltek 30 napon belül írásbeli észrevételt
tehetnek.

3.$

A Rendelet

(6) kezdése źńszźlmozásrakerül (8) bekezdésrevá|tozat|arl'tarta|ommal.

4. $ A Rendelet 4.$-a kiegésztil egy új (9) bekezdéssel az a|ábbiak szerint:
(9) Amennyiben a javaslattevő véleményező szervezetek, illetve az érdekeltek a megadott
30 napos hatóridőn beltll nem teľjesztik eIő írásban javaslataiknt, véleményüket, illetve
észrevételeiket, úgy abban az esetben úgłkett tekinteni, hogł az eljórás megindítását
nem ellenzik és az ügyben javaslatot, véleményt és észrevételtnem kívánnak tenni.

5.$ A Rendelet 1. melléklete Helyi védett értékekjegyzéke,'A. Védett épületek' listájából
tĺjrlésľekerul az a|ábbi szovesrész..
36s59t9

6.$

Bľódy S. u' 10.

Tauffeľ Vilmos

Schannen Ernő

1891-1893

(i) Ez arenđeleta kihirdetés napján \éphattllyba.

(2) E rendelet a hatályba lépéstkövető napon hatźůyátveszti.

Budapest, f0I3. december 05.
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Altalános indokolás

A

Budapest Fővaros Koľmányhivata|ának Foigazgatőja javaslatot tett a Rendelet egyes
előírásainak módosítására. A megtlllapításai és javaslataí alapján célszerű a ľendelet egyes
ńszeit módosítani, meľt így egyértelművéválhatnak az e|járźs részletei.

Részletes indokolás

1.$

A

2.$

A

rendelet 4'$-a kiegészül egy új (5) és (6) bekezdéssel, melyben az értesités alapvető
módjai kerülnek tisztázásra, valamint ide kerül akozhiné tétellel kapcsolatos előírás is:

korábbi (5) bekezdés sztlmozása így (7)-re módosul, valamint a közhírré tétel
előíľásainak e|ózo pontba kerülésével csak az észrevéte| megtevésének hataľidejét fogja
szabźiyozĺi.

3.$

A koľábbi (6) bekezdés szána

4.$

A

(8)-ľa módosul.

rendelet 4.$-a kiegészül egy új (9) bekezdéssel, melyben kimondásľa kerĹil, hogy az
észrevételezésijogźxal nem élő érdekeltet vagy véleményezőt egyetértőnek tekintjiik,
tekintettel ana,hogy az építésugyieljaľásokbaÍL ęz az általiínos elv ilyen esetekben.

5.$ Tekintettel atta, hogy a Bródy Sandor utca 10. sz. alatti épületet múemlékké
nyilvánították, a jogi he|yzettisztźzása kedvéértszĹikséges a rendelet 1. melléklete,,A''
tźlblźnatának 3. sora törlése.
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