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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet 
Határozat

X

normatív 
hatósági 
egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen 
nem

X

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

□ Megfelelő rész X-szel kitöltendő.

□
□
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Tisztelt Képviselő-testület

A településképi eszközök tárgyalása során rendre felmerül, helyi jelentőségű építészeti örökség 
állagának megóvásának gondolata.
Pilisborosjenő Község településkép védelméről szóló, Pilisborosjenö Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 17/2018. (VIII. 31.) számú rendelet 3. sz. melléklete már tartalmazza a helyi 
egyedi védelem alatt álló épületek felsorolását, azonban ez egyben jelentős terhet is jelent 
tulajdonosaiknak, mert a rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a helyi egyedi védelem alatt álló 
építményeken építési munkát (felújítás, helyreállítás, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, stb.) úgy 
kell megvalósítani, hogy az, az építmény korhű megjelenését biztosítsa tömegében, 
tetőformájában, homlokzati jellegében (nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok, színezés, stb.), 
belső kialakításában.

A helyi egyedi védelem alatt álló épületek listája azonban nem teljeskörű, előfordulnak 
településünkön olyan épületek is, melyeknek csak bizonyos homlokzati elemi, nyílászárói, külső 
megjelenése stb, érdemelnének védelmet, ám ezek megóvása is anyagi terhet jelent a 
tulajdonosoknak.

Az elmúlt időszak tapasztalata az, hogy a fenti, védelemre méltó épületek tulajdonosai 
elköltöznek, esetleg eltávoznak az élők sorából, az ingatlanokat értékesítik, az új tulajdonos, pedig 
a helyi egyedi védelem szempontjai helyett a gazdaságosság, korszerűbb, divatosabb megjelenés 
szempontjait helyezi előtérbe.

A települési arculat és a helyi védelem alatt álló ingatlanok mai formáinak megőrzése érdekében, 
ösztönző rendszerre épülő, pályázaton elnyerhető támogatás kidolgozására teszek javaslatot.

Javaslom

- Pilisborosjenö Község településkép védelméről szóló, Pilisborosjenö Község 
Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2018. (VIII. 31.) számú rendelet módosítását a 
településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzésének 
kiegészítésével.

- A módosítás tartalmazza, hogy a helyi építészeti örökség megóvása, fejlesztése és a 
településképi követelmények érvényesülése érdekében az önkormányzat pénzügyi 
eszközökkel is támogatja a településkép védelmét. E célra elkülönített támogatás 
mértékéről az éves költségvetés megállapításakor az előző év szeptember 30. napjáig 
beérkezett pályázatok a Tervtanács és a főépítész javaslata figyelembevételével a 
Képviselő-testület döntsön.

- A cél megvalósulásának elősegítése a helyi építészeti örökséget hordozó ingatlan felett 
rendelkezni jogosult (tulajdonos, kezelő, jogszerű használó, továbbiakban együttesen: 
jogosult) örökségvédelmi munkájának támogatásával történjen.

- Javaslom, hogy a mindenkori költségvetés elfogadását követő 30 napon belül a 
polgármester, a Főépítész és Tervtanács közreműködésével nyilvános pályázatot írjon ki 
az előirányzat felhasználására a rendelet szabályai figyelembevételével. A pályázat
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HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviseiő-testülete

1) A Pilisborosjenő települési arculatának és a helyi védelem alatt álló ingatlanok mai formáinak 
megőrzése érdekében, ösztönző rendszerre épülő, pályázaton elnyerhető támogatási rendszert 
kíván bevezetni.

2) Ennek érdekében felkéri a Polgármester és a Jegyzőt, hogy következő Képviselő-testületi 
ülésre készítse el a településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 
módosítását, mely különösen az alábbiakat tartalmazza:
a) a helyi építészeti örökség megóvása, fejlesztése és a településképi követelmények 

érvényesülése érdekében az önkormányzat pénzügyi eszközökkel is támogatja a 
településkép védelmét. E célra elkülönített támogatás mértékéről az éves költségvetés 
megállapításakor az előző év szeptember 30. napjáig beérkezett pályázatok a Tervtanács 
és a főépítész javaslata figyelembevételével a Képviselő-testület dönt.

b) A cél megvalósulásának elősegítése a helyi építészeti örökséget hordozó ingatlan felett 
rendelkezni jogosult (tulajdonos, kezelő, jogszerű használó, továbbiakban együttesen: 
jogosult) örökségvédelmi munkájának támogatásával történjen.

c) A mindekori költségvetés elfogadását követő 30 napon belül a Polgármester, a Főépítész 
és Tervtanács közreműködésével nyilvános pályázatot írjon ki az előirányzat 
felhasználására a rendelet szabályai figyelembevételével. A pályázat 
nyerteséröl/nyerteseiröl a Főépítész és a Tervtanács véleménye alapján a Képviselő
testület dönt.

d) A támogatás csak nyertes pályázat alapján a jogosulttal kötött támogatási szerződésben 
meghatározott helyi védelemre méltó építészeti örökség állag megóvását, helyrehozatalát, 
felújítását célzó munkákra legyen felhasználható, olyan módon, hogy a támogatás mértéke 
nem haladhatja meg az elvégzendő munkák költségvetés, illetve a benyújtott számla 
szerinti igazolt értékének 70%-át. A támogatás kizárólag utófinanszírozással, az elvégzett 
és leigazolt munkát követően folyósítható.

3) Felkéri a Polgármester és a Jegyzőt, hogy következő Képviselő-testületi ülésre készítse el 
Pályázati felhívás tervezét.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. november 30.
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nyerteséröl/nyerteseiről a Főépítész és a Tervtanács véleménye alapján a Képviselő
testület döntsön.

- A támogatás csak a nyertes pályázat alapján a jogosulttal kötött támogatási szerződésben 
meghatározott helyi védelemre méltó építészeti örökség állag megóvását, helyrehozatalát, 
felújítását célzó munkákra legyen felhasználható, olyan módon, hogy a támogatás mértéke 
nem haladhatja meg az elvégzendő munkák költségvetés, illetve a benyújtott számla 
szerinti igazolt értékének 70%-át. A támogatás kizárólag utófinanszírozással, az elvégzett 
és leigazolt munkát követően folyósítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
meghozatalára.

Pilisborosjenő, 2022. szeptember 9. ___

Tömöri B 
polgármi
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