
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

A Kőbányai Önkormányzat elkötelezett a helyi értékek védelme mellett, ezért indokolt az 
épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről önkormányzati rendeletet alkotni. 

A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, 
fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. A 
helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő 
korlátozásokról, kötelezettségekről és támogatásokról az önkormányzat rendeletben dönthet. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 156/2009. (X. 13.) határozatában 
egyetértett azzal, hogy az általános érvényű, normatív szabályozás érdekében készüljön 
tanulmány az értékvédelmi támogatás pályáztatásának előkészítése céljából a jelenlegi 
előírásokról, eljárási szabályokról, valamint a gyakorlati alkalmazás lehetőségeiről, amely 
feltárja a működtetés feltételrendszerét. Az épített örökség helyi védelmének megalapozásáról 
szóló tanulmány 2010-ben készült el. 

20 ll februárjában elkezdődött és májusban befejeződött a helyi értékvédelmi rendelet 
mellékletét alkotó helyi értékvédelmi kataszter I. ütemének kidolgozása a szabályozási tervvel 
rendelkező területeken található építészeti értékek felmérésére. Jelen előterjesztés melléklete 
tartalmazza az értékvédelmi kataszter I. ütemeként elkészült, helyi értékvédelemre javasolt 
építészeti értékek listáját és adatlapjait. (Az értékvédelmi kataszter elkészítésének II. üteme a 
készülő kerületi városrendezési és építési szabályzat (KVSZ) javaslatainak alapján indítható, 
várhatóan 2011. IV. negyedévében.) 

A tanulmány és a jelen előterjesztés mellékletét képező értékvédelmi kataszter alapján, 
valamint a Bizottság észrevételeinek figyelembevételével került véglegesítésre a 
rendelettervezet a helyi értékvédelemről és az értékvédelmi támogatás pályáztatásának 
általános érvényű, normatív szabályozásáróL 

Az előzetes tanulmány alapján az értékvédelmi támogatás pályáztatására két lehetőség 
kínálkozik. Eszerint az önkormányzat a védett értéket fenntartó tulajdonosok (használók) 
számára - fenntartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében - segítséget 
nyújthat 

- az évente meghirdetett ún. társasházi felújítási pályázat keretében. 
- az évente meghirdetett Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap pályázata keretében. 

A kerületi ingatlanállomány javítása érdekében a társasházak, valamint a lakásszövetkezeti 
lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 34/2002.(XII. 19.) önkormányzati 
rendelet alapján a kerületi támogatási rendszer 2006-ig működött, az ezzel kapcsolatos 
adminisztrációs teendőket a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végezte. Azóta ez a támogatási 
forma nem működik, információnk szerint azért, mivel az önkormányzat inkább az 
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önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítását kívánta támogatni, és a Fővárosi 
V árasrehabilitációs Keret támogatásának már nem volt feltétele a kerületi támogatás. 

Ugyanakkor a közelmúltban a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi Főpolgármester-helyettese, 
Dr. Bagdy Gábor tájékoztatta a kerületeket arról, hogy az eddigi támogatási lehetőséget 

jelentő Fővárosi Városrehabilitációs Keret működését szabályozó 2/2005. (IL 10.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítása előkészítés alatt áll. Ennek során a Keretet hosszú távon egy önmagát 
fenntartó V árasrehabilitációs Alappá kívánják átalakítani, a támogatási formák 
megváltoztatásával, illetve kibővítéséveL 

Ebből következően a fővárosi új támogatási rendszer létrejöttét megelőzően célszerűbb lenne 
kidolgoztatni a "Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap" pályáztatásának feltételeit külön 
önkormányzati rendeletben, biztosítva egyidejűleg a támogatás fedezetét az éves 
költségvetésben. 

Jelenleg erre a célra az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) 
önkormányzati rendeletének 15. mellékletében a céltartalékok között "Értékvédelmi rendelet 
pályázati fedezet" során 8 millió forint áll rendelkezésre. 

Az elkészült anyagat megküldtük véleményezésre a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 
valamint Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala részére. A Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal nem emelt kifogást, míg a Főpolgármesteri Hivataltól nem érkezett 
válasz megkeresésünkre. 

Kérem a tisztelt Bizottságat a helyi értékvédelemről és annak támogatásáról szóló döntési 
javaslat, illetve az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 
rendelettervezet elfogadására. 
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Döntési javaslatok: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
2. melléklete szerint megalkotja az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről 
szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2011. szeptember 05. 

jegyző 

l. melléklet: Képviselő-testület határozata 
2. melléklet: Rendelettervezet 
3. melléklet: Helyi értékvédelmi kataszter I. üteme 
4. melléklet: Átnézeti térkép A, B 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

A Képviselő-testület .. ./2011. ( .... )határozata 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az évente 
meghirdetett "Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap" pályázata keretében kíván 
támogatást nyújtani a védett értéket fenntartó tulajdonosok (használók) számára az új Fővárosi 
V árasrehabilitációs Alap kidolgozásáig. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy intézkedjen a "Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap" pályáztatási 
feltételeinek önkormányzati rendeletben történő általános érvényű, normatív szabályozásának 
kidolgozásáról, valamint a támogatás fedezetének a 2012. évi költségvetésben való 
biztosításáról. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. december 31. 
polgármester 
jegyző 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 



2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2011 ( .......... )önkormányzati rendelete 

az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) 
bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. LXIX. törvény. l. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (l) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

l. Általános rendelkezések 

1.§ 

(l) E rendelet célja Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó, 
műemléki vagy fővárosi védettséget nem élvező épített értékek védelme, a település 
építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő 
megóvása. 

(2) A település értékei - tulajdonforrnára tekintet nélkül - a nemzet kulturális kincsének 
részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő 
bemutatásuk közérdek 

(3) Az épített környezet helyi értékvédelemi feladata különösen: 
a) a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, 

településtörténeti, művészeti, műszaki-ipari, természeti és esztétikai szempontból 
védelemre érdemes: 
aa) településszerkezet, 
ab) településkép, 
ac) település karakter, 
ad) épületegyüttesek, 
ae) építmények, épületek és ezek egyes részei, 
af) utcaképek és látványok, 
ag) műtárgyak, 
ah) szobrok, emlékművek, síremlékek, 
ai) növényzet 
(továbbiakban együtt: védett értékek) körének számbavétele és meghatározása, 
nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való 
megismertetése. 

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk 
elősegítése. 

(4) Az (l) és (2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében a Kőbányai 
Önkormányzat rendeletével a megóvandó értékeit kerületi helyi védettség alá helyezi. 
(továbbiakban helyi védettség) 

(5) A helyi védettség alá tartozó értékekjegyzékét e rendelet l. melléklete tartalmazza. 

l 



2.§ 

E rendelet alkalmazásában 
a) Védett településszerkezet: az Önkormányzat által védetté nyilvánított utcahálózat, 

telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal. 
b) Védett településkarakter: az Önkormányzat által védetté nyilvánított a településépítészet 

jellegzetes elemeinek, valamint szerkezeteinek, formáinak, anyagainak, színvilágának 
együttese. 

c) Védett település kép: az Önkormányzat által védetté nyilvánított utcakép, az épített és táji 
környezet együttese. A védett településkép az épített és természetes környezet elemeit 
egyaránt magába foglalja, így különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, 
műtárgyakat, közterületi bútorzatot és burkolatokat A védett településkép része lehet a 
terület (területrészek) használati módja. 

d) Védett épületegyüttesek: azok a topográfiailag körülhatárolható épületegyüttesek, 
amelyek történelmi, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari 

szempontból jelentősek, városszerkezeti, városképi szerepük meghatározó, és amelyeket 
az Önkormányzat védetté nyilvánított. 

e) Védett épület, építmény: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épület, 
építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, 
településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti, vagy műszaki-ipari szempontból 
jelentős alkotás. A védett épület, építmény fogalmába beletartozik annak minden 
alkotórésze - ideértve a kiegészítő, illetve külső és belső díszítő elemeket, valamint -
amennyiben a védelemre vonatkozó rendelet azt nevesíti, a használati mód is. A 
rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül az a telek, annak használati 
módja is, amelyen a védett épület, építmény áll. 

t) Védett épületrész: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely 
egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett épületrész lehet 
különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, portálja, lépcsőháza, díszítményei, 
illetve különleges tartószerkezete. 

g) Védett műtárgy: Az Önkormányzat által védetté nyilvánított, a d) és e) pontok alatt fel 
nem sorolt műszaki alkotás, műtárgy (különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), 
utcabútorzat, díszkút, kerítés). 

h) Védett növényzet: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan növényzet, amely 
fajtájánál, koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen eseményhez-kötődésénél 
fogva védelemre érdemes. 

i) Értékvizsgál at: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy( ek), szervezet( ek) 
által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen 
meglévő, illetve a település szempontjából annak minősülő értéket, amely védelemre 
érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, 
történeti, valamint műszaki, illetve természeti jellemzőit. 

j) Védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték 
teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, 
általános esztétikai értékcsökkenést eredményez. 

k) Főépítész: a rendelet alkalmazása szempontjából a települési főépítész. 
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2. A helyi védettség keletkezése és megszűnése 

3.§ 

(l) A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a Képviselő-testület 
rendelettel dönt. 

(2) A rendeletnek tartalmaznia kell: 
a) a védetté nyilvánítás-megszűnés tényét, 
b) azonosító adatokat (területhatár, házszám, helyrajzi szám, a védett érték konkrét 

elhelyezkedése), 
c) a védetté nyilvánított értékek ismertetését, 
d) a védelem célját. 

(3) A védetté nyilvánításhoz, illetve annak megszüntetéséhez be kell szerezni a főépítész 
véleményét. 

4.§ 

(l) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha 
a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül, vagy 
b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul 

elveszítette, 
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg 
d) a védett érték magasabb (műemléki vagy fővárosi) védettséget kap. 

(2) Az (l) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a helyi védelem az állami vagy 
fővárosi védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül megszűnik. 

(3) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban - a 6. § kivételével - a védetté 
nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

3. Általános eljárási szabályok 

5.§ 

(l) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes vagy 
jogi személy, írásban kezdeményezheti a polgármesternéL A védelemre településrendezési 
tervművelet vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet. 
(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) Egyedi védelemre javasolt érték esetén: 
aa) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását, 
ab) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, 
emelet ajtó), 
ac) a védendő érték rövid leírását (ha lehetséges, dokumentálását, pl. irodalom, fotók), 
ad) a kezdeményezés indoklását. 

b) Területi védelemre javasolt érték esetén: 
ba) az együttes megnevezését, 
ba) körülhatárolását, 
be) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását, 
bd) a kezdeményezés indoklását. 

(3) A hiányos kezdeményezés előzetes helyszíni szemle után- amennyiben az erre vonatkozó 
felhívásra nem egészítikki-érdemi vizsgálat nélkül elvethető. 
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(4) Műemléki, illetve fővárosi helyi védelem alatt álló érték- országos vagy fővárosi helyi
védelmének megszűnése esetén mindenkor vizsgálni kell a kerületi védelem alá helyezés 
elrendelésének indokoltságát Az országos, illetve a fővárosi döntést e rendelet 
alkalmazása szempontjából a helyi (kerületi) védelemre vonatkozó kezdeményezésnek 
kell tekinteni. 

6.§ 

(l) A helyi védelemre irányuló kezdeményezést nyilatkozattételre meg kell küldeni a 
Főpolgármestemek, hogy a Fővárosi Önkormányzat megindítja-e a fővárosi védettség alá 
helyezési eljárást. 

(2) Amennyiben a főpolgármester 30 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a fővárosi eljárást 
megindítja a javaslattevő egyidejű értesítése mellett, úgy kerületi eljárás a fővárosi 

döntésig függőben marad. 
(3) Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a javasolt értéket fővárosi védettség alá helyezi, 

úgy a helyi (kerületi) eljárás a javaslattevő egyidejű értesítése mellett lezárul. 
(4) Amennyiben az (l) bekezdéssel kapcsolatos megkeresésre a Főpolgármester 30 napon 

belül nem nyilatkozik, azt úgy kell érteni, hogy a Fővárosi Önkormányzat a javaslatot 
elvetette. 

(5) Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat jelzi, hogy a fővárosi helyi védelemmel 
kapcsolatos eljárást megindítja, de utóbb (legkésőbb l éven belül) mégsem dönt védelem 
alá helyezésről, úgy a javaslattal a kerületi önkormányzat ismét érdemben foglalkozik. 

7.§ 

(l) A védelemmel kapcsolatos eljárás megindításáról a főépítész által, szükség esetén szakértő 
bevonásával készített előterjesztés alapján, az önkormányzat szakbizottsága dönt. 
(2) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálat szükséges, 
továbbá be kell szerezni: 
a) a főépítész szakvéleményét, 
b) az Önkormányzat Szakmai Bizottságának - a főépítészi szakmai vélemény ismeretében 

kialakított álláspontját. 
(3) Indokolt esetben be lehet szerezni a védendő érték jellegétől függőerr a műemlékvédelmi, 
természetvédelmi, régészeti szakhatóság, valamint a szakértők véleményét. 
(4) Az előkészítéshez beszerezhető még az érintett helyi, szakmai társadalmi szervek, 
egyesületek álláspontja. 

8. § 

(l) A védettséggel kapcsolatos javaslatot - az erről szóló döntést megelőzően- a helyben 
szokásos módon hirdetmény formájában 30 napra közhírré kell tenni. 
(2) A kezdeményezéssei kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt 
tehetnek. 
(3) A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését bárki 
számára biztosítani kell. 

9.§ 

(l) A helyi védettség elrendelésétől és megszüntetéséről értesíteni kell: 
a) Az ingatlan tulajdonosát (illetve képviselőjét), a tulajdonosi jogok gyakorlóját és a 
haszonélvezőt, 
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b) Budapest Főváros Önkormányzatát, 
c) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, 
d) az illetékes Földhivatalt, 
e) az illetékes építésügyi hatóságo t, 
t) területi védelemnél az érdekelt közmű-üzemeltetőket, 
g) a j avaslattevőt. 

(2) Az ingatlantulajdonosok, illetve használók a közös képviselő útján is értesíthetők. 

KÜLÖNÖS RÉSZ 

4. Az ideiglenes védettség 

10.§ 

(l) Az Önkormányzat, a védelemre javasolt épületegyüttest, épületet, épületrészeket, 
építményeket, szobrokat, emlékműveket, síremlékeket, utcabútorzatot, növényzetet 
a) a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, vagy 
b) ha a védelemre javasolt értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti, 
soron kívül, legfeljebb egyéves időtartamra, rendelettel ideiglenes védelem alá helyezheti. 

(2) Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszer és legfeljebb további egy évre 
meghosszabbítható. 

(3) Az ideiglenes védelem alatt álló értékekre a helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(4) Az ideiglenes védelem megszűnik az intézkedésben megjelölt időtartam elteltével, illetve 
a védetté nyilvánításról szóló rendelet hatálybalépéséveL 

(5) Ha a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítást nyer, hogy a védetté nyilvánítás 
nem indokolt, az ideiglenes védettséget - az ideiglenes védelem elrendelésének rendjében -
meg kell szüntetni. Az ideiglenes védettség elrendeléséről és megszüntetéséről a l 0.§-ban 
felsoroltakat értesíteni kell. 

5. A helyi védelme alá helyezés és a helyi védelem törlése 

ll.§ 

(l) A helyi védelem alá helyezésről és a védelem törléséről - az Önkormányzat Szakmai 
Bizottságának előzetes véleménye ismeretében - a Képviselő-testület e rendelet l. számú 
mellékletének módosítása keretében rendelettel dönt. 

(2) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét a hatályos jogszabályok 
alapján kell az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetni. 

(3) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 

6. A védett értékek fenntartása, hasznosítása 

12. § 

(l) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége. 
(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek 

megfelelő használattal kell biztosítani. 
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(3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy 
megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot - a hatályos jogszabályok keretei között -
az illetékes építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja. 

7. A védett értékekre vonatkozó különös szabáiyok 

13. § 

(l) A védett területen, a védelemmel érintett ingatlanon csak olyan építési, vagy bontási 
munka, illetve olyan állapot fennmaradása megengedett, amely nem érinti hátrányosan a 
védett érték megjelenését, karakterét, eszmei (történeti, helytörténeti) értékét, különösen 
a) a védelem alapját jelentő épülettömeg, tetőforma, homlokzati jelleg megtartását 

(homlokzati nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tago zatok, stb.) 
b) bővítés, átalakítás, felújítás esetén az utcakép és a településszerkezet védett értékeivel 

való összhang követelményét, 
c) egyes építmények, építményrészek bövítése, átalakítása során a védelem alapját képező 

részek megtartását 
(2) Védett értékek környezetében építési tevékenység csak a védett értékre figyelemmel, azzal 

utcaképi, településszerkezeti összhangban végezhető. 

14.§ 

(l) A védett értéket érintő építési munkához, a rendeltetés akár részleges megváltoztatásához 
a vonatkozó építésügyi jogszabályok szerinti engedélyek vagy tudomásul vétel szükséges. 

(2) A védett értéket érintő építési munkák megítélése során a vonatkozó építésügyi 
jogszabályokban előírt tervdokumentáció és - amennyiben fellelhető - az ehhez csatolt 
eredeti tervek másolatának felhasználásával vizsgálni kell: 

a) a védett érték beavatkozással érintett részének a jelenlegi állapotot bemutató (felmérési) 
dokumentációját, 

b) az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést, 
c) a munkák által érintett építményrészek és a környezet jelenlegi állapotának (fénykép)

dokumentációját, 
d) a zöldterületet, illetve növényzetet érintő munkák esetén kertfelmérési rajzot és 

növényjegyzéket, valamint a kialakításra vonatkozó kertészeti dokumentációt. 
(3) A védett értéket érintő építési munkával kapcsolatos hatósági eljárásban - amennyiben 

más jogszabályeltérőennem rendelkezik- be kell szerezni az illetékes Tervtanács szakmai 
véleményét. 

15.§ 

(l) A védelem alatt álló értékek megóvása, megőrzése, felújítása érdekében - a vonatkozó 
építési jogszabályok keretei között - az illetékes I. fokú építésügyi hatóság kötelezheti a 
védelem alatt álló, valamint védett együtteseket érintő, védett területen található épületek, 
illetve építmények tulajdonosait, valamint használéit 
a) a jókarbantartásra, fenntartásra vonatkozó kötelezettség teljesítésére 
b) a védett értékek vagy látványt el éktelenítő idegen részek eltávolítására 
c) a védett értékek jellegének kifejezésére, vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló 

munkálatok elvégzésére. 
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(2) Az (l) bekezdés szerinti munkálatok elvégeztetésére a főépítész és a Tervtanács is 
j avaslatot tehet. 

(3) A kötelezett (megbízottja), illetve a használó az ellenőrzést, a hatályos jogszabályok 
szerint, tűrni köteles. 

(4) A kötelezettség teljesítésével összefüggő költségek viselése, valamint az ellenőrzés 

végrehajtása tekintetében az irányadó jogszabályokat kell figyelembe venni. 

16. § 

(l) A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok 
megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. 

(2) A védett egyedi, épületegyütteshez tartozó, illetve védett épületrészeket tartalmazó helyi 
érték a védelem fennállása alatt nem bontható el. 

(3) Védett építmény teljes, vagy jelentősebb részleges bontására csak a védelem 
megszüntetése után kerülhet sor. A védelem megszüntetésének, vagy részleges bontás 
engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe 
(épületeibe) történő beépítése, vagy azok megőrzése előírható. 

(4) A védett településrész jellegzetes szerkezete, telekosztása, utcavonal-vezetése 
megőrzendő. 

17. § 

(l) A védett területen az építményeket a jellegzetes településkép, valamint az épített és 
természetes környezet egységes megjelenését biztosító módon kell építetni, lehet 
átalakítani, a meglévőket erre tekintettel kell használni, illetve fenntartani. 

(2) A védett épületen, építményen, illetve védett épületrészt tartalmazó létesítményen, ezekkel 
érintett telken hirdetés, reklám nem helyezhető el. 

(3) A védett építményen új parapet-kanvektor vagy klímaberendezés kültéri egysége nem 
helyezhető el. 

(4) A védett építményencsaka látványt nem érintő antenna, hírközlési egység helyezhető el. 
Amennyiben a látványt nem érintő más műszaki megoldás nincs, a védett építményen 
legfeljebb egy távközlésiberendezés (antenna) helyezhető ellehetőleg takartan. 

18. § 

(l) Védelemmel érintett közterület csak a teljes területre kiterjedő, a védett érték, látvány 
szempontjait figyelembe vevő komplex terv alapján alakítható ki, újítható fel. 

(2) A közterületeket, azok burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép 
jellegzetességeinek és karakterének megtartásával kell kialakítani. 

8. A védett építmények fenntartásának támogatása 

19.§ 

(l) A védett értékek fenntartását és felújítását az Önkormányzat támogatja. Ezen támogatás a 
védett értéknek a szokásos jó karbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel 
összefüggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozására 
kompenzálása szolgál. 
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(2) Az Önkormányzat az (l) bekezdés szerinti támogatás céljára, a saját tulajdonában álló 
védett értékek fenntartására rendeletében keretösszeget állapít meg. 

(3) Az önkormányzat a védett értéket fenntartó tulajdonosok (használók) számára- fenntartási 
kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében - segítséget nyújt az évente 
meghirdetett Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap pályázata keretében. 

(4) Az önkormányzati támogatás odaítéléséről az Önkormányzat illetékes szakbizottsága dönt. 
(5) A támogatásról, annak felhasználásáról és az elszámolási szabályokról az Önkormányzat a 

kedvezményezettel támogatási szerződést köt. 

20.§ 

(l) A helyi védelemmel érintett létesítmények felújításával kapcsolatos esetleges 
adókedvezmény a vonatkozó adójogszabályok keretei között, az ott meghatározott 
feltételekkel vehető igénybe. 

(2) A védett építmény felújításának végrehajtását - az esetleges adókedvezmény igénybe 
vétele céljából- kérelemre a polgármester igazolja. 

21.§ 

(l) A védett értékeknek az l. § (l) és (2) bekezdésben rögzített céloknak megfelelő 
fenntartása, felújítása, jó karbantartása elismeréseként az Önkormányzat a védett értéket 
fenntartó tulajdonosok (használók) számára díjat alapít, melyet oklevél és tábla átadásával 
fejez ki "Elismerés Kőbánya épített öröksége megőrzéséért. Évszám." megnevezésseL 

(2) Az elismerő oklevelek odaítéléséről - a főépítész szakmai javaslata és az önkormányzat 
illetékes szakbizottsága véleményének ismeretében- a Képviselő-testület dönt. 

(3) Az elismerő okleveleket a polgármester minden évben a Kulturális Örökség Napján adja 
át a kitüntetetteknek, akik jogosultak a védett épületet, építményt az erről szóló, e célra 
rendszeresített egységes táblával megjelölni. 

9. A védett értékek nyilvántartása és megjelölése 

22.§ 

(l) A helyi védettség alá helyezett értékekről önkormányzati nyilvántartást (értékkataszter) is 
kell vezetni. Ez a nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet A nyilvántartás 
vezetéséről a polgármester gondoskodik. 

(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték: 
a) megnevezését 
b) pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), terület határát (utca, tér, közterület, telek) 
c) a tulajdonos, kezelő (bérlő) nevét, címét 
d) helyszínrajzot 
e) a rendeltetés és használati mód megnevezését 
f) a védelem elrendelésére vonatkozó döntés másolatát 
g) fotódokumentációt 
h) a védett értéket érintő hatósági intézkedésekjegyzékét (iktatószámát) 
i) minden egyéb adatok, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel 

összefüggésben a nyilvántartást vezető minden egyéb adatot, amelyet a megőrzendő érték 
szempontjából a védelemmel összeftiggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart. 

(3) A védett ingatlant érintő testületi, illetve hatósági döntésről a nyilvántartást egy másolattal 
értesíteni kell. 
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10. A védett értékek megjelölése 

23.§ 

(l) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt- annak értékeit nem sértő módon
az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni, az alábbi szöveggel: 

"Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat által védetté nyilvánított helyi érték. 
Évszám." 

(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról- külön eljárás nélkül- a polgármester 
gondoskodik. 

(3) A tulajdonos (használó) a tábla elhelyezését és fenntartását tűrni köteles. 
(4) Védett utcakép, látvány esetén a védettség tényét az Önkormányzat a környezethez 

igazodó, a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt 
tartalmazó táblával megjelölheti. 

ll. A helyi védelem irányítása 

24.§ 

(l) A helyi védelmet a polgármester a főépítész közreműködésével irányítja. 
(2) A helyi védelemmel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról a Jegyző a 

Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodik. 

12. A védett értékek szerepe az oktatásban és közművelődésben 

25.§ 

(l) Az építészeti és természeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének 
érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a 
velük kapcsolatos ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyt kell kapniuk. 

(2) Az (l) bekezdésben foglaltak érvényesüléséről a polgármester gondoskodik. 
(3) Önkormányzati támogatással felújított védett értékek időszakos - szervezett -

bemutatásáról és annak feltételeiről az Önkormányzat és a kedvezményezett a 19. § (5) 
bekezdése szerinti támogatási szerződés keretében megállapodhat 

13. Szabálysértés 

26.§ 
(l) Aki védett helyi értéket megsemmisít, megrongál, rendeltetéstől eltérően használ, illetve 

az azzal összefüggésben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez -
amennyiben cselekménye súlyosabbnak nem minősül - szabálysértést követ el és 
pénzbírsággal sújtható. A szabálysértéssel okozott kár megtérítésére a polgári jog általános 
szabályai az irányadók. 

(2) Szabálysértést követ el és 30 OOO Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a védett érték 
megjelölését eltávolítja vagy megrongálja. 
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ZÁRÓRÉSZ 

27.§ 

(l) E rendelet végrehajtásáról - a képviselő-testületi és bizottsági hatáskörbe utalt döntések 
kivételével - a polgármester gondoskodik. 

(2) A helyi védelemmel kapcsolatos szakmai előkészítő feladatokat az önkormányzati 
főépítész látja el. 

(3) A védetté nyilvánítással kapcsolatos eljárási és szakértői költségeket az Önkormányzat 
viseli. 

28.§ 

(l) Ez a rendelet 2011 ......................... -n lép hatályba. 
(2) E rendelet előírásait a településrendezési tervek előkészítése, illetve a már elfogadott 

tervek felülvizsgálata során figyelembe kell venni. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet a .... 12011 (. .. .)önkormányzati rendelethez: 

2. Korponai utca 12. 38 945 lakóépület SorgAntal 1889. 

3. Halom utca 9. 39068/l lakóépület lakóépület Dura Tamás 1897,jobb 
oldali 
oldalszárny 
1937., 
Rehabilitáció 
s felújítás: 
2002. 

4. Füzér utca 27 /a 39055/4 lakóépület lakóépület Pink Béla és 1931. 
RáczMárton 

5. Liget utca 40. - 39152 
Ónodi utca 9. 

lakóépület lakóépület Jakab 1900. 

6. Bolgár utca 13.- 41540/116 lakóépület lakóépület 1930 körül 
Cserkesz utca 19/b műhelyekkel műhelyekkel 

7. Martinovits tér 2. 41795 Torockó Vendéglő SzaJai István, majd Schöntheil 1906. 
és ABC Routh György Richárd 

8. Martinovits tér 3. 41794 lakóépület 1840 körül, 
1905 
(átalakítás, 

9. 41811 lakóépület üzlettel lakóépület üzlettel 

lakóépület 

Ihász utca 8-l O. 41760 Sorg Antal Rt. 1910, 
Asztalos gyára valamint 

1920 körül 
13. Kelemen utca 5. 41549 1910 körül 

14. Kelemen utca 7. - 41548 1910 körül 
Cserkesz utca 3 5. 

15. Cserkesz utca 3 9. - 41552 zeneiskola igazgatói villa Menyhért 1923-24 
Lámpagyár utca Miklós 
22. 

16. Gergely utca 26. 41853 orvosi rendelő + "Jézus Mária" 1890 körül 
lakások vendéglő (kocsma) 

17. Gergely utca 30.- 41870 lakóépület + 1890 körül 
Salamon utca l. műhelyépület lakóépül et, 

1900 körül 

18. Kőér utca 7 lb 41871/8 Richter Gedeon Paszomány gyár 

19. Kápolna tér 4. 41454 

ll 



lakóháza 1900. 
22. Sörgyár utca 16. 41028/7 használaton kívül Kőbányai Serfőző -- 1890 körül 

Rt. Igazgatói villa Bővítés: Bővítés: 

Vidor Emil 1922-24. 
23. Kápolna tér 3. 41453/4 lakóház Feltehetőleg 1860 körül 

plébánia, majd 
elemi iskola 

24. Jászberényi út 41018/2 lakóház irodaház 1900-as évek 
eleje 

25. Sírkert utca 27. 42514 lakóépület lakóépület 1898 körül 

26. Harmat utca -Ihász 41451/6 lakóépület lakóépület 1880 körül 
utca sarok (munkáslakóház) 

27. Harmat utca 24. 41332/4 lakóépület 1870 körül 
l későbbi 

kiegészítéssel 
28. Gyömrői út 46-48. 422 0 8 Richter Gedeon Magnezit Ipari Hajós Miklós 1890., 1941 

gyár Művek gyártelep 
bejáratának 
átalakítása 

29. Gergely utca - (42137/74) öntvényalakos kőkereszt 1890. (pléh-
Noszlopy utca kőfeszület pléhkrisztussal Krisztus) 
sarok 1945. 

(öntvény) 
30. Márga utca- 41889/l lakóépület Szalámigyár 1880 körül 

Gergely utca 46. 
31. Harmat utca 20. - 41334 lakóépület lakóépület 1959-60. 

Nyitra utca l. 
32. Harmat utca 23. 41450/2 lakóépület "Jenő otthon" dr. vitéz Kiss 1942. 

lakóépület Tibor 
33. Harmat utca 26. 41332/5 lakóépület "Antal otthon" dr. vitéz Kiss 1942. 

lakóépület Tibor 
34. Sörgyár utca 35. 41237 lakóépület lakóépület Obrist Vilmos 1924. 

35. Kerepesi út 81. 40690/8 lakóépület vámház Budapest 1899. 
Székesfv. 
MémökiHiv. 

36. Kőbányai út 4 7 /a 38440/25 lakóépület vámház Budapest 1899. 
Székesfv. 
Mémöki Hiv. 

37. Körösi Csoma út 39135 Fővárosi Bajcsy Terhes nők otthona dr. Kotsis 1928. 
24-26.- Ónodi Zsilinszky Kórház és szülőintézete Endre, 
utca 15. Gizella Sinkovits Lajos 

rehabilitációs 
osztálya 

38. Új köztemető, 42536/l bejárati épület bejárati épület Cziegler Győző 1903. 
Kozma utca 

39. MagJódi út 89-91. 41062/l Fővárosi Bajcsy Fővárosi Bajcsy Szabolcs 1929-34., 
Zsilinszky Kórház Zsilinszky Kórház Ferenc, 1945. 

Rimanóczy 
Gyula 

40. Üllői út 108. 38317/1 szálloda vámház Budapest 1899. 
Székesfőváros 

Mérnöki Hiv. 
41. Gitár utca 21-23. 41270/3 Vidor Emil 1910 körül 

Sörgyár utca 23. 

42. Gergely utca 112/c 42137/95 gyárkémény gyárkémény 1900 körül 

43. Harmat utca 26. 41332/6 lakóépület mezőőri lak XIX. sz. eleje 

44. Kolozsvári utca 2. (39204) BKV áramátalakító BKV áramátalakító 1910 körül 

45. Kőbánya-alsó vá. 38925/3 vasútállomás vasútállomás vitéz 1944. 
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46. Maláta utca 14. 41014110 lakóépület 

47. Óhegy utca 50. 42090/16 lakóépület 

41896 

Márga utca 18. 41899 lakóépület 

Petrőczy utca 23. - 41900 lakóépület 
Márga utca 20. 

Márga utca 9. 41904 raktár 

Gitár utca 8. 41311 lakóépület 

Gitár utca 12. 41309 lakóépület 

Gitár utca 13. 41286/l Kőbányai 

Biztonsági 

Gitár utca 14. 41308 

Gitár utca 16. 41307 lakóépület 

Gitár utca 18. 41306 lakóépület 

Gitár utca 20. - 41305 lakóépület 
Mádi utca 5 5. 

lakóépület 

vadászlak 

lakóépület + öntöde 

lakóépület 

lakóépület 

Sorg Rt. 
Levente Egyesület 
és Tisztviselői 

lakóépület (villa) 

lakóépület (villa) 

Brodesser villa 

lakóépület 

lakóépület (villa) 

nyaraló 

lakóépület (villa) 

Kamarás sy 
Jenő 

Schöntheil 
Richárd talán 

SorgAntal 

SorgAntal 

SorgAntal 

SorgAntal 

SorgAntal 

T re bint 
Ágoston 

SorgAntal 

1840 körül, 
1890 körül 
XIX. sz. eleje 

1909 körül 

1942 körül 

1920 körül 

1912. 

1910 körül 

1910. 

1910 körül 

1906 körül 

1914. 
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Hölgy utca 34. 38 967 lakóépület lakóépület Grátz Dániel 1896. 

Hölgy utca 38. 38969 lakóépület lakóépület + 1870., 1888. 
húsflistölő, szárító ( emeleiráépít 

Hölgy utca 40. 38 970 lakóépület lakóépület Schusbeck Pál 

Füzér utca 42. 38994 lakóépület Lakóépület + 1867 körül, 
rendőrőrs, fogda, 1909. 
bábaintézet, (emelet-
hatósági orvosi ráépítés és 
rendelő oldalszárny) 

Rehabilitáció 
s felújítás: 
2003. 

Füzér utca 44. 38 993 lakóépület lakóépület Grátz Dániel 1903. 
kocsmával műhellyel Homlokzat 

felújítás: 
2003. 

Füzér utca 46.- 38 992 gyár, (FIMVILL, Kommer és Székely 1930 körül 
Hölgy utca 25/a FŐ KEFE) Fém és Bronzárú 

Füzér utca 34/a 39002 lakóépület lakóépület Lernberger 1895. 
Alfréd 

Füzér utca 3 8/b 38 998 lakóépület lakóépület Grátz Dániel 1900. 
Rehabilitáció 
s felújítás: 
2001. 

Füzér utca 32. 39003 zeneiskola és óvoda 1880-1890 
lakások körül 

39177 lakóépület üzlettel lakóépület Massa Viktor, 1884., 1896. 
pékműhellyel DauszÁdám 

39178 lakóépület lakóépület 1880. körül 
műhellyel 

lakóépület Dura Tamás 
Emeletráépítés: emeleíráépíté 
MauFerenc s: 

1940. 
39164 lakóépület 1894. 
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-----------------

Bolgár utca 8. 41771 lakóépület 

Gergely utca 10. ~ 
Ihász utca 18. Vámhivatal 

Gergely utca 14. 41828 lakóépület 

Gergely utca 16. 41829 lakóépület 

Gergely utca 18. ~ 41830 lakóépület alagsori 
Kelemen utca 18. műhellyel 

41827 

41833 lakóépület, alagsori 
műhellyel 

Kelemen utca 24. 41833 lakóépület, alagsori 
műhellyel 

Kelemen utca 26. 41834 lakóépület 

Kelemen utca 30. 41836 lakóépület 

Kelemen utca 32. 41837 lakóépület 

Kelemen utca 34. 41438/l lakóépület 

Kelemen utca 36. 41838 lakóépület + üres 
raktárépület 

Kelemen utca 27. 41047 lakóépület 

Kelemen utca 29. 41846 lakóépület 

Kelemen utca 35. 41843 lakóépület 

41745 lakóépület 

Ihász utca 9. 41746 lakóépület 

Ihász utca 13/a 41754/l lakóépület 

lakóépület 
lakatosműhellyel 

Rendőrkapitányság 

lakóépület + istálló 

A Sorg Rt. 
igazgatói villája 

lakóépület alagsori 
műhellyel 

lakóépület, alagsori 
műhellyel 

lakóépület, alagsori 
műhellyel 

lakóépület 

lakóépület 

lakóépület + volt 
versenyistálló 

lakóépület 

lakóépület 

lakóépület 

lakóépület + kóc és 
kötéláru gyár 

lakóépület 

lakóépület 

Réczy Miklós 1870 körül 
oldalhatáron 
álló lakóház) 
1889. 
(zártsorú 
beépítés) 
1927. 
(emeletrá-

Komor Marcell 1898-1902 
~Jakab Dezső 

SorgAntal 1925. 

1906. 

Grátz Dániel 1905. 

SorgAntal 1910. 

1930 körül 

1910 körül 

SorgAntal 1910 körül 
(átalakítás) 

1930. 

Grátz Dániel 1906. 

Skorka Mihály 1930 

Skorka Mihály 1930. 

1890 körül 

1910. 

SorgAntal 1898. 

SorgAntal 1931. 
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lakóépület SorgAntal 1928. 

Salamon utca 9. 41867 lakóépület lakóépület 1880. 

Salamon utca ll/b 41866/l lakóépület lakóépület 1930. 

41387 lakóépület lakóépület (villa) 

Mádi utca Illa. 41386/2 lakóépület lakóépület SorgAntal 1933 körül 

Mádi utca 15/b. 41339 lakóépület lakóépület 1914 körül 

Mádi utca 19. 41341 lakóépület lakóépület (villa) 1910 körül 

Mádi utca 22. 41344 lakóépület igazgatói villa 1910. körül 

Nyitra utca 4. 41390 lakóépület lakóépület Schöntheil 1909. 
Richárd 

Nyitra utca 7. 413 37 lakóépület szövetkezeti 1914. 
lakóépület 

Nyitra utca 8. 41388 lakóépület lakóépület (villa) Beta Géza 1911. 
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Nyitra utca 9. 41338/l lakóépület lakóépület Kallós Sándor 1935. 

Nyitra utca 10. 41385 lakóépület lakóépület Beta Géza 1908. 

Nyitra utca 12. 41384/2 lakóépület lakóépület Beta Géza 1910 körül 
(valószínűleg) 

Nyitra utca 14. 41381 lakóépület üzlettel lakóépület üzlettel Beta Géza 1911. 

Nyitra utca 16. 41380 lakóépület lakóépület Beta Géza 1911. 

Nyitra utca 15. 41345 támfalkerítés támfalkerítés 1930 körül 

Márga utca 26. 42014 lakóépület lakóépület Schöntheil 1909. 
Richárd 

Márga utca 28.- 42015 lakóépület lakóépület Schöntheil 1909. 
Óhegy utca 21 lb Richárd 

Petrőczy utca 24. - 42011 lakóépület lakóépület Schöntheil 1909. 
Márga utca 22. Richárd 

Petrőczy utca 26. - 42009 lakóépület lakóépület Schöntheil 1909. 
Márga utca 15. Richárd (talán) 
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