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ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. január 26-ai ülésére

Tárgy: Javaslat un. "régi iskola tamtói lakás" helyi védettségének elfogadására és a
településkép védelméröl szóló 17/2018. CVIII. 31. ) önkonnányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Jámbor László Föépítész

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

X hatósági
egyéb

x

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

x

Az előterjesztést nyHt ülésen keU tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelő rész X-szel kitöltendő.

x



Tisztelt Képviselő-testület!

A falu Föutcáján sétálva a laikus embemek is feltímik a nemrég még iskolaként működö
épület változatos látványa. A több mint 100 éves épület több alkalommal átépítésre, bővítésre
került az igények kielégítését szolgálva. Az északi vége megtartotta eredeti formáját, ezért
felmerült a védetté nyilvánítás kérdése.

sorszám megnevezés

H-1 Német Nemzetiségi Tájház
H-2 Oldalhatáros lakóépület
H-3 Oldalhatáros beépítésű sváb lakóépület
H-4 Oldalhatáros lakóépület
H-5 Zártsorú beépítésű sváb lakóépület

H-6 Oldalhatáros beépítésű sváb lakóépület
H-7 Zártsorú beépítésű sváb lakóépület
H-8 Zártsorú beépítésű sváb lakóépület

H-9 Oldalhatáros beépítésű sváb lakóépület
H-10 Zártsorú beépítésű sváb lakóépület
H-l 1 Zártsorú beépítésű sváb lakóépület
H-12 Oldalhatáros beépítésű sváb lakóépület
H-13 Zártsorú beépítésű sváb lakóépület
H-14 Oldalhatáros lakóépület
H-15 Oldalhatáros lakóépület
H-16 Oldalhatáros lakóépület
H-17 Oldalhatáros lakóépület
H-18 Oldalhatáros lakóépület
H-19 Oldalhatáros lakóépület
H-20 Oldamatáros lakóépület
H-21 Oldalhatáros lakóépület
H-22 Oldalhatáros lakóépmet

H-23 Oldalhatáros lakóépület
H-24 Zártsorú beépítésű sváb lakóépmet
H-25 Oldalhatáros lakóépület
H-26 Zártsorú lakóépület
H-27 Oldalhatáros beépítésű sváb lakóépmet

A hatályos településkép védelmi rendelet (Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Képviselőtestületének 17/2018. (VIII. 31. ) számú rendelete (TKR) PILISBOROSJENŐ
KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRÖL egységes szerkezetben a 24/2020. (XI. 26.)
önkormányzati rendelettel) az értékek helyi védelem alá helyezéséről a következőképpen
rendelkezik:

clm

Fö utca 49

Szent Donát utca 63

Főutcaől

Fő utca 63

Fő utca 65

Kossuth tér 4

Kossuth tér 3

Kossuthtér2

Budai út 80

Budai út 78

Budai út 76

Budai út 74

Budai út 64

Mester utca 2.

Mester utca 7

Mester utca 9

Mester utca 11

Steinheün utca 3

Steinheim utca 5

Steinheim utca 7

JózsefAttilautca21

JózsefAttila utca -

Kántor utcasarok

Kántor utca

Templom utca 1
Iskola utca 8

Iskolautca 12

Templomutca 12.

hrsz.

138
2395
119
120

121/3
158/4
159
160

161/11
162
163

164/9
170/3
371
365
364

363/1
235
237
238
444
445

446
394

504/4
503/1
136/3



2§
(2) A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

a) A helyi védelem alá helyezést, illetve a helyi védelem megszüntetését a 2/2018. (II. 17.)
partnerségi egyeztetésröl szóló rendelet (továbbiakban Pr. ) 3. szakaszában
meghatározott partnerek kezdeményezhetik a Képviselö-testülethez címzett indokolt
kérelemben. A kérelem kötelező melléklete a védelemre javasolt építmény, táj
szöveges és képi (rajz, fotó, stb.) bemutatása.

A TKR 1. melléklete tartalmazza a település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek
jegyzékét. A 3. fejezet az alábbi táblázatban tartja nyilván a helyi egyedi védelem alatt álló
"elemek" körét.

Jámbor László települési főépítész elkészítette a védelemre javasolt régi iskola építmény,
szöveges és képi (rajz, fotó, stb. ) bemutatását szolgáló tanulmányt (1. melléklet).
A TKR módosítása a fenti táblázat kiegészítését jelenti a védeleinre javasolt ingatlan
adataival.

Védelem alá helyezni csak az egész ingatlant lehet.

A Telq)üléskép-védelmi Tervtanács a 2022. január 5. napján tartott ülésén az ingatlan
helyi védetté nyilvánítását a mellékelt emlékeztetöben foglaltak szerint feltételekkel
egyöntetűen j avasolta.
A mellékelt kérelem, leírás és dokumentáció megfelel ajogszabályi előírásnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testíiletet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Pilisborosjenő, 2022. január 20. /

Tö 'riBalázsotp
^ft

p gánncste- °

^GA

Melléklet:

A védelemrejavasolt Pilisborosjenő, Fö utca 28 szám alatti 149/2 hrsz-ú ingatlan bemutatása
A védendő értékek bemutatása

Emlékeztetö a Pilisborosjenö Község Önkormányzat Településkép-védelmi Tervtanács 2022.
január 5. napján tartott üléséről.



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Őnkormányzat Képviselő-testülete

1) A településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31. ) önkormányzati rendelet
előterjesztett módosításával egyetért, a véleményezési eljárást elindítja.

2) Felkéri a Polgármestert a véleményezési dokumentáció közzétételére, hogy a
módosítás dokumentációját a 314/2012. (XI. 8.) Konn. r. 9. mellékletben
meghatározott államigazgatási szervekkel és a Partnerekkel ajogszabályi előírásoknak
megfelelöen véleményeztesse, s a véleményeket elbírálásra terjessze a Képviselö-
testület elé.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidő: 2022 febmár 28.


