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Budapest XXI. keriilet Csepel Onk~rman~zatanak Kepviselo-testiilete a helyi onkormanyza- 
tokrol szolo 1990. evi LXV. tv. 16.s (1) bekezdeseben, az epitett kornyezet alakitbarol es 
vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. tv. 5. $ (4) bekezdeseben, az onkormanyzati fiepiteszi 
tevekenyseg ellatbinak reszletes szakmai szabalyairol es felteteleirol szolo 911998. 
(IV. 03 .)KTM rendelet 5. $ (1) bekezdes cl pontjaban, tovabba a teriiletrendezesi, a telepules- 
rendezesi es az epiteszeti-muszalu tervtanacsokrol szolo 4011999. (IV.23.)FVM rendelet ( a 
tovabbiakban: FVM rendelet ) 3. $ (1) bekezdes cl pontjaban kapott felhatalmazas alapjh a 
kovetkezo rendeletet alkotja. 

(1) Budapest, XXI. keriilet Csepel kozigazgatbi teriileten a telepules, illetve az epitett 
kornyezet alakitisht es vedelmet szolgalo telepiilesrendezesi es epiteszeti-muszalu ter- 
vek szakszeriisegenek es magas szinvonalanak elosegitese erdekeben az onkorminyzati 
Gepitesz keriileti llletekesseggel teriiletrendezesi es epiteszeti-muszalu tervtanacsot (a 
tovabbiakban: onkormhyzati tervtanacs) mukodtet. 

(2) Az onkormanyzati tervtanacs szakmai velemenyezo teshlet. A tervek keszitoi az e ren- 
deletben szabdyozottak szerint kotelesek lukerni a tervtanacs szakmai velemenyet. 

(1) Az onkormanyzati tervtanacs elnokbol, szakmai titkirbol, dlando es esetileg meghivott 
tagokbol, ( tovabbiakban egyutt: tagok ) eseti tagokbol, ( meghivott teriileti onkor- 
manyzati ugyintezok ) sziikseg szerint felkert szakbirdokbol ( opponensekbol ) all. 
Szavazati joga az elnoknek, szakmai titkirnak es a tagoknak van. Az elnokot es a 
szakmai titkhrt akaddyoztatbuk eseten helyettesitesi feladatokkal megbizott dlando 
tagok kepviselhehk. 

(2)  Az onkormhyzati tervtanacs munkajat az elnok irinyitja. Az onkormhyzati tervtanacs 
elnoke az onkorminyzat 6epitesze. 

(3) Az onkormanyzati tervtanacs tagjait - koztisztviselo tag eseteben a jegyzo javaslatira - 
a polghester keri fel, a keriileti Foepitesz, Budapesti Epitesz Kamara, Magyar ~ p i t e -  
szek Szovetsege, Magyar Urbanisztikai Tarsasasag es a Varosfejlesztesi es Kornyezet- 
vedelmi Bizottsag javaslata figyelembe vetelevel szakmailag elismert es nagy tapaszta- 
lattal rendelkezo szakemberek koziil. 
A felkeres ket ev idotartamra szol es tetszes szerint meghosszabbithato. 

(4) Az onkormhyzati tervtanacsban szavazati joggal rendelkezo kozremukodok es szakbi- 
rhlok tiszteletdijirol - az onkorminyzat targyevi koltsegvetesi rendeleteben e celra jo- 



vahagyott kereteken beliil - a polginnester intezkedik. 

( 5 )  A tervtanacs a targyalando tervezesi munkatol fbggoen valtozo osszetetelben 
iilesezlk. A szavazati joggal rendelkezo meghivottak ( elnok, szakmai titkhr, tagok ) 
szama ot fine1 kevesebb nem lehet. 

A tervtanacs meghathrozott szempontok figyelembe vetelevel vegzi munkajat, arnelyek az 
alabbiak: 

az epiilet megjelenese, kornyezetehez ( utcakephez ) valo illeszkedese, 
az epiilet ( epitmeny ) stilusjegyeinek a keriilet arculathhoz illeszkedese ( forma, 
s in ,  anyaghasznalat, stb. ), 
szabhlyozksi tervnek valo megfeleloseg, telekrendezesi kerdesek, 
az epiilet telken valo elhelyezese, M a t h  vedelem, zoldteriilet, kertkialakith, 
kozlekedesi kerdesek, 
az epiiletek meretei, eloirhok, szabalyok, 
helyi vedelmi es telepiilesvedelmi szempontok, 
onkormhyzati dontesek figyelembe vetele. 

(1) A tervtanacs eljkasi dij 6s illetekmentes, miikodesi koltsegeit a Budapest, XXI. keriilet 
Csepel Onkormanyzat evi koltsegvetese biztositja. 

(2) A tervtanacsra ben*jtott terveket a ben#jtastol, ill. hianypotlis eseten annak teljesitB 
set01 szirnitott 30 napon beliil meg kell thrgyalni. 

(3) A tervtanacs miikodeseert a tervtanacs elnoke a felelos. 

(4) A tervtanacs miikodtetkenek es adminisztraciojanak feladatait a tervtanacs titkka latja 
el. 

( 5 )  A tervtanacs a tervek elbiralksiihoz szakbirhlot ( opponens ) kerhet fel. A szakbirhlo 
szakmai velemenyet a tervtanacs iilese elott 5 munkanappal, irksban juttatjhk el a terv 
tanacs szakmai titkarhhoz. 

(6) A tervtanacs a bemutatott tervekkel kapcsolatos szakvelemeny6t a tervtanacsi 
jegyzokonyvben irksban rogziti, melyet a resztvevoknek 10 napon belul megkuld. 

(1) Az elnok, levezeto elnok feladatai: 
- szakbirdo(k) lujelolese, VBrosfejlesztesi es Kornyezetvedeh Bizottsag 

elnokevel, illetve elnokhelyettesevel tortent egyeztetes alapjh, 
( akadhlyoztathuk eseten az elnok hltal lujelolt bizottsagi tag ) 

- eseti tagok lujelolese, 



- a tervtanacs iilesenek levezetese, 
- a tervtanacs velemenyenek osszefoglalasa, 
- a tervtanacs kepviselete. 

(2) A titkhr feladatai: 
- a tervtanacs mukodesenek megszervezese, 
- a tervtanacs iileseinek elokeszitese, 
- a szakbiralo(k) felkerese, 
- eseti tagok felkerese, 
- a tervtanacs miikodbehez sziikseges iratkezeles, 
- a bemutatando tervek fogadasa, kezelese. 

(3) A szakbirhlo(k) fobb szempontjai az adott terv reszletes szakrnai attekintke es elernze- 
se alapjan ertekeles es javaslattetel a terv tovabbi sorshra vonatkozoan. 

(4) Az allando tagok feladata: 
I - a tervtanacs iilesein valo folyamatos, rendszeres es aktiv reszvetel, 

- a tervtanacs allbfoglalhainak kialakitbaban torteno kozremiikodes, 
javaslattetel, 

- az eltero velemenyek eseteben az allasfoglalb elott szavazhal torteno 
velemeny nyilvanitb. 

(5) A tervtanacs hathrozatkepessegehez hhrom kulonbozo szervezettol deleghlt tag jelenlB 
te sziikseges (Foepiteszi Iroda, Varoskpitesi Iroda, Budapesti ~ ~ i t e s z  Kamara b a Ma- 
gyar ~ ~ i t e s z e k  Szovetskge deleghltja, Vkosfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag, 
Magyar Urbanisztikai Tarsasag), a hatarozat elfogadasa egyszerii tobbseget igenyel. 
Szavazategyenloseg eseten az elnok szavazata dont. 

A keriilet kozigazgathi teriileten az epitesi es fennmaradasi engedelyezes elott - kiveve, ha a 
terv az FVM rendelet 3. $ (1) bekezdes a/, bl, dl pontjaiban meghathozott magasabb szintu 
tervtanacshoz tartozik- a kovetkezo esetben kell a terveket az onkormiinyzati tervtanacshoz 
velemenyezesre benyijtani: 

- az utcakepben megieleno 120 m2 beepitett alapteriiletnel nagyobb uj epiilet epitksenel, 
- meglevo epiilet bovitese eseten, amennyiben a meglevo + tervezett bovitmeny 

meghaladja a 120 m2-t, 
- ugyanezen beepitett alapteriiletii epiileteknel emelet, tetoraepites eseten, ha a megle- 

vo epiilet 113-bhl nagyobb aranyi az atalakitb, 
- osszes kozintezmennyel kapcsolatos epitesi munkhhl ,  
- varoskepi okbol kiemelt jelentosegii teriiletek epitesi iigyeinel a BVKSZ 2. sz. 

melleklet 46., 47., 48. pontja, valamint Nagy Duna-part 500 m-es saga, 
Soroksiiri Duna-part, Hollandi ut, 

- helyi vedettsegii epiiletek b h e l y  epitesi engedelyezesi iigyenel, 
- keriileti teriilet- es telepiilesrendezesi tervek szabhlyozbi munkarbzeinel, 
- radiotelefon bhzishllomb ( mikrohullamu antenna ) letesitesenel, 
- b h e l y  tervnel, kerelemnel, amit a tervtanacs elnoke a tervezo, vagy az epitteto kQe- 

sere kijelol. 



Budapest-Csepel 
~nkormiin~zat  Tervtaniicsa 
1211. Bp. Szent Irnre ter 10. 

Ugyiratszam: ........................... 

.............. ............ A Tervtanacs 2000. : ..................... ho .napjan megtartott iilesrol: 

Jelen vannak: 
,I I Elnok: ........................................................ Foepitesz 

Titkar: ....................................................... .Foepitesz munkatarsa 

hlando tagok: ........................................... .Vit.rosepitesi Irodavezeto 

...................................... FoepitQzi Irodavezeto helyettese 

........................................ . ~ ~ i t e s z  Kamara delegdt tagja 

....................................... W s z  Szovetseg delegalt tagja 

........................................ .(Vit.rosfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizott- 

......................................... sag, Urbanisztikai Tarsasag, stb. delegalt taglai) 

Meghivott tag: .......................................... 

Felkert szakbiralo: ......................... ... ...... 

......................................... Eseti tagok: .Varosepitesi Iroda iigyintezoje 

......................................... .Foepiteszi Iroda Varosrendezesi iigylntezoje 

Tervtanacs a tervet: 
- elozsiirizte 
- engedelyzesre, ill. elfogadasra javasolja "A" 
- modositb utan javasolja engedelyezesre, ill, elfogadasra "B" 
- atdolgozasra javasolja "C" 
- elutasitasra javasolja "D" 

Szabalyozisi ten:  van - nincs 

Szabdyozisi terv rendelet s z h a :  ................................................. 

A terv a szabdyozisi terv eloirisainak: megfelel - nem felel meg 

Reszletes indoklas, vagy meaiemzes: 

titkar elnok 




