
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

irlt . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékeléséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
védett építészeti értékek megőrzésének pályázati támogatásával kívánja elősegíteni Kőbánya 
építészeti értékeinek fenntartását, megújulását, a károsodott értékek helyreállítását, megőrizve 
az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról 
szóló pályázati kiírásról szóló 43/2019. (II. 21.) KÖKT határozatával elfogadta a pályázati 
kiírást. A pályázati felhívás megjelent az Önkormányzat kobanya.hu honlapján és a kerületi 
újságban, valamint a társasházi közös képviselők a részükre szervezett fórumon is 
tájékoztatást kaptak. 

A pályázat forrásául a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében felsorolt 
egyéb felhalmozási kiadások 15. sorának (Védett építészeti értékek megőrzésének 

támogatásáról szóló pályázat) szabad előirányzata, 32 500 OOO forint szolgál. 

Tekintettel arra, hogy Kőbánya városképében meghatározó szerepet játszanak a fővárosi 
védettségű épületek is, a kerületi és a fővárosi helyi védettségű lakóépületek tulajdonosai 
egyaránt jogosultak voltak pályázatot benyújtani. 

A pályázati felhívásra a 2019. május 13-ai határidőig a korábbi években benyújtottnál több, 
11 pályázat érkezett. A Bírálóbizottság a 2018. május 16-ai ülésén áttekintette a beérkezett 
pályázatokat, és hiánypótlásra szólította fel a hiányosságot, pontatlanságot tartalmazó 
pályázatot benyújtó pályázókat. A Bírálóbizottság hiánypótlási jegyzőkönyvét az előterjesztés 
2. melléklete tartalmazza. A 2019. június 11-éig benyújtott hiánypótlások alapján a 
Bírálóbizottság a 2019. június 13-ai ülésén értékelte az érvényes pályázatokat, és 6 pályázat 
esetében megalapozottnak tartotta a felújítást. A Bírálóbizottság az előterjesztés 3. 
mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével javasolta az igényelt, 
mindösszesen 18 267 640 forint támogatás odaítélését. 

Valamennyi pályázat esetében 2020-ban fejeződik be a felújítás, ezért a fenti támogatás 
összegének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben történő tervezése 
szükséges. 

II. Hatásvizsgálat 

A védett építészeti értékek megőrzésének támogatására kiírt pályázat alapján nyújtandó 
támogatás segítségével az Önkormányzat elősegíti a védett építészeti értékek fenntartását, 
megújulását, a károsodott értékek helyreállítását. A támogatás segítségével: 

- a kerületi védettségű Ónodi u. 5. szám alatti társasház épülete korábban már 
értékvédelmi támogatással felújított homlokzatának kiegészítéseként a bejárati 
kapucsengő átépítésre kerül a falazat teljes helyreállításával együtt, 



- a fővárosi védettségű Állomás u. 4. szám alatti társasház épületén a tervezett teljes 
homlokzatfelújítás első ütemeként részleges homlokzatfelújításra kerül sor, 

- a kerületi védettségű Sörgyár utca 16. szám alatti lakóépület tetőszerkezetének 

újrafedési munkáira kerül sor, 

a kerületi védettségű Gitár utca 16. szám alatti lakóépület teljes homlokzati 
felújításának előkészítéseként faanyagvédelmi szakvélemény és felújítási 
engedélyezési terv készül, 

a fővárosi védettségű Füzér u. 19/ A szám alatti társasház épülete értékvédelmi 
támogatással 2019-ben felújított Füzér utcai homlokzatának megújulását követően az 
Állomás utcai homlokzat is felújításra kerül, valamint 

a fővárosi védettségű Hölgy utca 13. szám alatti társasház épülete értékvédelmi 
támogatással 2019-ben felújított homlokzatának megújulását követően az utcai 
épületrész tetőfelújítási munkáira is sor kerül. 

III. A végrehajtás feltételei 

A településkép védelméről szóló 21 /2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 18. § (3) 
bekezdése szerint a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület helyi értékvédelemért felelős 
bizottsága, azaz a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. június J /,,. 

/?~ 
~ R?d ' 'G'b a vany1 a or 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

D~ i~ 
Jegyzo 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

.. ./2019. ( ...... ) határozata 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékeléséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a védett építészeti értékek 
megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról szóló 43/2019. (II. 21.) KÖKT 
határozattal kiírt pályázaton 

a) a Dream-Laking Kft. közös képviselő által képviselt, az 1102 Budapest, Ónodi u. 5. 
szám alatti társasház pályázata alapján a kapucsengő átépítési és a falazat 
helyreállítási munkáira bruttó 143 460 forint, 

b) az Óhegy '98 Társasházkezelő Bt. közös képviselő által képviselt, az 1102 Budapest, 
Állomás u. 4. szám alatti társasház pályázata alapján a részleges homlokzatfelújítás 
munkáira bruttó 2 073 859 forint, 

e) a tulajdonos Aranypart Ingatlanfejlesztő Alap törvényes képviseletét ellátó Divinus 
Zrt. által benyújtott pályázat alapján az 1106 Budapest, Sörgyár utca 16. szám alatti 
lakóépület tetőszerkezetének újrafedési munkáira bruttó 5 OOO OOO forint, 

d) a tulajdonos Kocsis Gergely András által az 1105 Budapest, Gitár utca 16. szám 
alatti lakóépületre benyújtott pályázat alapján a faanyagvédelmi szakvélemény és a 
felújítási engedélyezési terv tervezési díjára bruttó 1 050 OOO forint, 

e) a Piramis 2000 Bt. közös képviselő által képviselt, az 1102 Budapest, Füzér u. 19/ A 
szám alatti társasház pályázata alapján az Állomás utcai homlokzat felújítási 
munkáira bruttó 5 OOO OOO forint, valamint 

j) a Társ-Ház Kft. közös képviselő által képviselt, az 1102 Budapest, Hölgy utca 13. 
szám alatti társasház pályázata alapján az utcai épületrész tetőfelújítási munkáira 
bruttó 5 OOO OOO forint 

támogatást nyújt. 

2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az 1. pont 
szerinti támogatásoknak az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben 
történő tervezésére, valamint a támogatási szerződések aláírására. 

Határidő 

a támogatási szerződések aláírására: 
a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet 
megalkotására: 

Feladatkörében érintett: 

2019. július 15. 

2020. február 28. 

a Főépítészi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Ssz. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

PÁLYÁZAT A VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 
MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA- 2019 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV 

A Bírálóbizottság ülésének időpontja: 2019. május 16. 13:00 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. 223. terem 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

A 2019. május 13. hétfő 9:00 határidőig az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra: 

Iktatószám Pályázattal érintett épület Pályázó képviselője 

Dream-Laking Kft. (közös képviselet) 
F0/116-6/2019 Ónodi u. 5. társasház Harencsár Karolina 

1106 Budapest, Gépmadár u. 7. 

Kőrösi Csoma sétány 8. 
Széchenyiné Kőhalmi Éva 

F0/116-7 /2019 (közös képviselet) 
társasház 

1105 Budapest, Gergely u. 24. 

Hölgy utca 17. 
Széchenyiné Kőhalmi Éva 

F0/116-8/2019 társasház 
(közös képviselet) 
1105 Budapest, Gergely u. 24. 

Óhegy '98 Társasházkezelő Bt. 

F0/116-9/2019 
Állomás u. 4. Kámánné Varbai Zsuzsanna 
társasház (közös képviselet) 

1102 Budapest, Liget u. 5/B 1/8. 

Hölgy utca 36. Bakonyi Jenő Csaba 
F0/116-10/2019 (tulajdonosok képviseletében) 

1102 Budapest, Hölgy utca 36. fsz. 2. 

Aranypart Ingatlanfejlesztő Alap 

Maglódi út 17. 
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 1. 

F0/116-11/2019 (Sörgyár utca 16.) 
(tulajdonos) 
Divinus Zrt. (törvényes képviselő) 
Kéri Attila vezérigazgató 

Kocsis Gergely András 

F0/116-12/2019 Gitár utca 16. 
(tulajdonosok képviseletében) 
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 
163/C 

Budapest-Kőbányai Református 

Gergely utca 12 - Ihász utca 
Egyházközség 

F0/116-13/2019 (tulajdonos) 
15. 

1105 Budapest, Ihász utca 15. 
Szilágyi-Sándor András 

Füzér u. 19/A 
Piramis 2000 Bt. (közös képviselet) 

F0/116-14/2019 1106 Budapest, Maglódi út 16. 
társasház 

Csercsik Réka 
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10. F0/116-15/2019 

11. F0/116-16/2019 

Harmat utca 20. 
társasház 

Hölgy utca 13. 
társasház 

Piramis 2000 Bt. (közös képviselet) 
1106 Budapest, Maglódi út 16. 
Csercsik Réka 

Társ-Ház Kft. 
(közös képviselet) 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 12. 
Kovács Tihamér ügyvezető 

A Bírálóbizottság megállapította, hogy a nyilvántartásba vett pályázatok közül az alábbi 
hiánypótlásokra van szükség. 

1.sz. pályázat - Ónodi u. 5. társasház 

A benyújtott pályázatból hiányoznak az alábbiak: 
előzetes szakvélemény az épület állapotáról, 
műszaki tervdokumentáció, 

- jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció, 
- beszkennelt pályázat CD-n. 
- a kivitelezői árajánlat hiányos, nem tartalmazza a fal helyreállításának költségét. 

A benyújtott pályázatból nem derül ki egyértelműen, hogy kapucsengő felszerelése milyen módon 
járul hozzá a már felújított homlokzat városképi megjelenésének javításához, a fenti 
dokumentumok pótlását ennek megítéléséhez kéri a Bírálóbizottság. 

2.sz. pályázat - Kőrösi Csoma sétány 8. társasház 

A benyújtott pályázatból hiányoznak az alábbiak: 
előzetes szakvélemény az épület állapotáról: a Katasztrófavédelem végzéséből nem derül 
ki, mire vonatkozik, 
műszaki tervdokumentáció, 
jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció hiányos, nincs közeli fotó, 
a pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat hiányos: annak 4. pontjánál 
aláhúzással jelezze, hogy a beruházás nem kezdődött meg vagy 2018. január l-je után 
kezdődött meg. 
a pályázati felhívás 3. melléklete szerinti nyilatkozat nincs kitöltve, 
a pályázati felhívás 4. melléklete szerinti nyilatkozat nincs kitöltve, 
a pályázati felhívás 2. e) pontja szerint a Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály pozitív szakmai véleménye a tervezett 
beavatkozás megfelelőségéről (elérhetőség tel: +36 1 9999 418, +36 1 9999 9071) 
egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (a benyújtott kivonat hiányos), 
beszkennelt pályázat CD-n. 
a pályázatot 2 példányban szükséges beadni: a hiánypótlást 2 példányban, a már 
benyújtott részeket másolatban is kérjük benyújtani. 

A benyújtott pályázatból nem derül ki egyértelműen, hogy a Katasztrófavédelem milyen 
szabálytalanságot talált, és annak elhárítására mit írt elő. Eddig milyen lépések történtek az 
ügyben, milyen ütemezésben tervezik megvalósítani? Kéményseprőjárda átépítésére vagy a 
kémények melletti tetőkibúvók építésre vonatkozik a pályázat? A fenti dokumentumok pótlását 
ennek megítéléséhez kéri a Bírálóbizottság. 
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3.sz. pályázat - Hölgy utca 17. társasház 

A benyújtott pályázatból hiányoznak az alábbiak: 
előzetes szakvélemény az épület állapotáról 
műszaki tervdokumentáció (nem derül ki, milyen tetőhéjalást terveznek) 
jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció hiányos, kevés, 
a pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat hiányos: annak 4. pontjánál 
aláhúzással jelezze, hogy a beruházás nem kezdődött meg vagy 2018. január l-je után 
kezdődött meg. 
a pályázati felhívás 3. melléklete szerinti nyilatkozat nincs kitöltve, 
a pályázati felhívás 4. melléklete szerinti nyilatkozat nincs kitöltve, 
a pályázati felhívás 2. e) pontja szerint a Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály pozitív szakmai véleménye a tervezett 
beavatkozás megfelelőségéről (elérhetőség tel: +36 19999418, +36 1 9999 9071) 
egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (a benyújtott kivonat hiányos), 
beszkennelt pályázat CD-n. 
a pályázatot 2 példányban szükséges beadni: a hiánypótlást 2 példányban, a már 
benyújtott részeket másolatban is kérjük benyújtani. 

A benyújtott pályázatból nem derül ki egyértelműen, hogy milyen tetőhéjalást terveznek, milyen 
műszaki tartalommal tervezik a felújítást megvalósítani (gomba-, faanyagvédelem, fóliaterítés, 
beépített anyagok stb.). A benyújtott árajánlat nem tartalmaz minden olyan tételt, amely a 
tetőfelújításhoz szükségesnek látszik. A tetőfelújításon túl a Hölgy utca felől látható leromlott 
állapotú oromfal rendbehozatalával is szükséges a pályázat műszaki tartalmát kiegészíteni. 

A fenti dokumentumok pótlását a tetőfelújítás pontosabb műszaki tartalmának megítéléséhez kéri 
a Bírálóbizottság. 

4.sz. pályázat -Állomás u. 4. társasház 

A benyújtott pályázatból hiányoznak az alábbiak: 
előzetes szakvélemény az épület állapotáról - legyen összhangban a kivitelezői árajánlat 
és a szakvélemény 
műszaki tervdokumentáció (homlokzati rajz, műleírás?) 
a pályázati felhívás 2. e) pontja szerint a Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály pozitív szakmai véleménye a tervezett 
beavatkozás megfelelőségéről (elérhetőség te!: +36 1 9999 418, +36 1 9999 9071) 

A benyújtott pályázatból nem derül ki egyértelműen a felújítás pontos műszaki tartalma. Az 
előzetes szakvélemény és a kivitelezői árajánlat néhány pontban más megoldást javasolt, kérjük 
összhangba hozni ezeket, illetve kiegészíteni (pl. téglatisztítás módja, redőnyök felújítása, 
pótlandó épületdíszek anyaga stb.). 

A benyújtott pályázat a teljes felújítás I. ütemeként a bádogozási munkák elvégzését jelöli meg, 
azonban a költségek jelentős részét az állványozás vinné el, ezért tisztázandó, hogy 
gurulóállványról végezhető lenne-e a bádogozási munka. A Bírálóbizottság javasolja a pályázat 
műszaki tartalmát kiegészíteni, átgondolni, a felújítás javasolt I-11-III. ütemét bemutatni. 
Részleges felújítás helyett vagy mellett a teljes felújítás műszaki terveinek elkészítésére is 
igényelhető támogatás. A Főépítészi Osztály a tervtárában fellelt homlokzati rajz felmérést átadja 
a műszaki tervdokumentáció összeállításához. 

A fenti dokumentumok pótlását, kiegészítését a felújítás pontosabb műszaki tartalmának 
megítéléséhez kéri a Bírálóbizottság. 
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S.sz. pályázat - Hölgy utca 36. társasház 

A benyújtott pályázatból hiányoznak az alábbiak: 
előzetes szakvélemény az épület állapotáról hiányos; 
műszaki tervdokumentáció; 
részletes költségvetés vagy kivitelezői árajánlat; 
a pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat hiányos: annak 4. pontjánál 
aláhúzással jelezze, hogy a beruházás nem kezdődött meg vagy 2018. január l-je után 
kezdődött meg. 
a pályázati felhívás 3. melléklete szerinti nyilatkozat; 
a pályázati felhívás 4. melléklete szerinti nyilatkozat (amennyiben nem társasház); 
közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat ( amennyiben társasház); 
egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat; 
beszkennelt pályázat CD-n. 

A benyújtott pályázatból nem derül ki egyértelműen a felújítás pontos műszaki tartalma. Tisztázni 
szükséges, hogy pontosan mire terjed ki a felújítás (ablakok, kapu, pinceablakok, kapu körüli 
falszakasz javítása stb.) A nyílászárók felújítása, eredeti állapotának helyreállítása támogatható 
tevékenység, erre vonatkozóan szükséges kivitelezői árajánlattal alátámasztani a felújítás becsült 
költségét. 

A fenti dokumentumok pótlását, kiegészítését a tulajdonviszonyok, a tulajdonosok közös 
döntésének tisztázásához és a felújítás pontosabb műszaki tartalmának megítéléséhez kéri a 
Bírálóbizottság. 

6.sz. pályázat- Maglódi út 17. (Sörgyár utca 16.) 

A benyújtott pályázatból hiányoznak az alábbiak: 
a műszaki tervdokumentáció felülvizsgálandó; 
a részletes költségvetés vagy kivitelezői árajánlat felülvizsgálandó; 
a pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat hiányos: annak 4. pontjánál 
aláhúzással jelezze, hogy a beruházás nem kezdődött meg vagy 2018. január l-je után 
kezdődött meg. 
a pályázati felhívás 4. melléklete szerinti nyilatkozat nincs kitöltve, 
a pályázati felhívás S. melléklete kitöltendő, ha a kitöltött 4. melléklet alapján releváns; 
részletes költségvetés vagy kivitelezői árajánlat; 

A műszaki tervdokumentáció és a kivitelezői árajánlat felülvizsgálandó, azokat egymással 
összehangolni szükséges. A javasolt GERARD tetőlemez anyagú tetőhéjalást a Bírálóbizottság nem 
tartja megfelelőnek, helyette szálcement alapú palafedést javasol. A héjazatbontás, deszkázat 
javítás/pótlás, szigetelőlemez fedés, és az azbeszt pala szabályos bontása, kezelése is legyen 
egyértelműen benne az árajánlatban. 

A fenti dokumentumok pótlását, kiegészítését a felújítás pontosabb műszaki tartalmának 
megítéléséhez kéri a Bírálóbizottság. 

7.sz. pályázat - Gitár utca 16. 

A benyújtott pályázatból hiányoznak az alábbiak: 
beszkennelt pályázat CD-n (üres CD tok került benyújtásra). 
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8.sz. pályázat - Gergely utca 12 - Ihász utca 15. 

A benyújtott pályázatból hiányoznak az alábbiak: 
előzetes szakvélemény az épület állapotáról hiányos; 
műszaki tervdokumentáció hiányzik; 
jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció hiányos; 
a pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat hiányos: annak 4. pontjánál 
aláhúzással jelezze, hogy a beruházás nem kezdődött meg vagy 2018. január 1-je után 
kezdődött meg; 
a pályázati felhívás 3. melléklete szerinti nyilatkozat nincs kitöltve, 
a pályázati felhívás 4. melléklete szerinti összeférhetetlenégi nyilatkozat kitöltése hibás; 
a pályázati felhívás S. melléklete szerinti közzétételi kérelem hiányzik; 
a pályázaton való részvételről való döntésről szóló kivonat hiányzik; 
egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat; 

A benyújtott pályázat nem lakóépület felújítására vonatkozik, nem felel meg a Pályázati kiírás 
„Védett épület" definíciójának. A benyújtott pályázatól nem derül ki egyértelműen a felújítás 
műszaki tartalma. 

A fenti dokumentumok pótlását a pályázat érvényességének és pontosabb műszaki tartalmának 
megítéléséhez kéri a Bírálóbizottság. 

9.sz. pályázat - Füzér u. 19 / A társasház 

Nincs szükség hiánypótlásra. 

10.sz. pályázat - Harmat utca 20. társasház 

Nincs szükség hiánypótlásra. 

11.sz. pályázat - Hölgy utca 13. társasház 

A benyújtott pályázatból hiányoznak az alábbiak: 
a pályázati felhívás 2. e) pontja szerint a Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály pozitív szakmai véleménye a tervezett 
beavatkozás megfelelőségéről (elérhetőség te!: +36 19999418, +36 1 9999 9071) 
közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat. 

A fenti hiánypótlásokat 2 példányban kinyomtatva és beszkennelve CD-n (vagy a 
hegedusviktoria@kobanya.hu címre megküldve) szükséges benyújtani. 

A hiánypótlás határideje: 2019. június 11. kedd 9:00 
A benyújtás helye: Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Osztály, 
1102 Budapest Szent László tér 29. II. em. 223. 

A hiánypótlási felhívásokat a Bírálóbizottság nevében eljáró Főépítész az érintetteknek 
haladéktalanul megküldi. 

A jegyzőkönyvet összeállította: 
Hegedűs Viktória 
Főépítészi Osztály 
K.m.f. 
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PÁLYÁZAT A VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 
MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA - 2019 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉS 

JELENLÉTI ÍV 

Bírálóbizottsági ülés időpontja: 2019. május 16. 13:00 

NÉV ALÁÍRÁS 

Radványi Gábor alpolgármester 

Agócs Zsolt KKB elnök 

Dr. Fejér Tibor KKB által delegált tag 

Czirják Sándor KKB által delegált tag 

Miklós Balázs a Kőbányai Tervtanács tagja 

Eltér István a Kőbányai Tervtanács tagja 

Mozsár Ágnes főépítész 

Dékány Imre műszaki ellenőr 

Hegedűs Viktória Főépítészi Osztály 



3. melléklet az előterjesztéshez 

PÁLYÁZAT A VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 
MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA- 2019 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV 
A PÁL VÁZA TOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL 

A Bírálóbizottság ülésének időpontja: 2019. június 13. 13:00 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. 223. terem 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

I. A pályázatok részletes értékelése: 

Ssz. Iktatószám Pályázattal érintett épület Pályázó képviselője 

Dream-Laking Kft. (közös képviselet) 
1. F0/116-6/2019 Ónodi u. 5. társasház Harencsár Karolina 

1106 Budapest, Gépmadár u. 7. 

Helyrajzi szám: 39164 
Kerületi védett épületegyüttes része 
(a településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet EOS) 

Felújítási munka: 
Felújítási munka bruttó összege: 

kapucsengő átépítése falazat helyreállítással 
239 100 Ft 

Igényelt támogatás bruttó összege: 143 460 Ft 

A pályázó képviselője a hiánypótlási felhívásban foglaltakat részlegesen benyújtotta, amely 
elégséges részletezettségű a pályázat értékeléséhez. 

A kivitelező a kivitelezői árajánlat módosítása helyett nyilatkozott arról, hogy ajánlata a fal 
helyreállítását is tartalmazza, külön térítést ezért nem számít fel. A pályázó előzetes szakvélemény 
az épület állapotáról és műszaki tervdokumentációt nem nyújtott be, azonban a kapucsengő 
műszaki adatait tartalmazó dokumentumot megküldte. 

Tekintettel arra, hogy az épület homlokzatának felújítási már megtörtént, a kapucsengő rendszer 
átépítését úgy kell megvalósítani, hogy az a már elkészült felújítás építészeti értékeit ne 
veszélyeztesse. A kapucsengő rendszert úgy kell átépíteni, hogy az elektromos vezetékek ne a 
falon kívül, hanem falsíkba süllyesztve, becsövezve kerüljenek kialakításra. A felújított bejárat 
(kapu és kapubejáró) horonyvésés miatt sérült részét helyre kell állítani. 

A Bírálóbizottság a már felújított homlokzat városképi megjelenésének megőrzése érdekében a 
fenti feltételekkel támogatja a kapucsengő átépítését falazat helyreállítással. A benyújtott 
pályázati anyagok alapján a felújítás indokolt. A Bírálóbizottság javasolja az igényelt 143 460 Ft 
támogatás nyújtását és a támogatási szerződés megkötését. 

Ssz. Iktatószám 

2. F0/116-7 /2019 

Helyrajzi szám: 39030 
Fővárosi védett épület 

Pályázattal érintett épület 

Kőrösi Csoma sétány 8. 
társasház 

Pályázó képviselője 

Széchenyiné Kőhalmi Éva 
(közös képviselet) 
1105 Budapest, Gergely u. 24. 

(a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. pont alapján) 
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Felújítási munka: 
Felújítási munka bruttó összege: 
Igényelt támogatás bruttó összege: 

kémények megközelítésének kiépítése 
1521968 Ft 
913 181 Ft 

A pályázó képviselője a hiánypótlási felhívásban foglaltakat részlegesen benyújtotta, amely nem 
elégséges részletezettségű a pályázat értékeléséhez. 

A pályázó képviselője a hiánypótlásban a tulajdoni lapot, a 3. és 4. melléklet szerinti 
nyilatkozatokat benyújtotta, a pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat benyújtásával 
nyilatkozott arról, a beruházás nem kezdődött meg. 

A pályázó képviselője a pályázati felhívás 2. e) pontja szerint a Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály pozitív szakmai véleményét a tervezett 
beavatkozás megfelelőségéről nem nyújtotta be. 

A Katasztrófavédelem végzése szerint nem megfelelő a kémények tisztítási, ellenőrzési feltétele. 
A benyújtott állapot felvételi szakvélemény a kéményseprőjárdák átépítését javasolja. A 
kivitelezői árajánlat a közös képviselővel egyeztetve a tetőtéri lakások miatt vegyes megoldásra 
tett ajánlatot: a társasház Kőrösi Csoma sétány felőli szárnyán az ott lévő tetőtéri lakások miatt a 
kéményseprőjárdák átépítésére, míg a Vásárló utcai és a szomszéd telek felőli szárnyakban a 
padlástérből tetőkibúvók kiépítésére tett ajánlatot. A pályázó álláspontja szerint kémények 
tisztítási, ellenőrzési feltétele biztosíthatóvá válik ezzel a megoldással, a Katasztrófavédelem ezt 
nem erősítette meg. A fővárosi védett épületet érintő beavatkozásról a fővárosi szakügyosztálytól 
a pályázó nem kért véleményt. 

A Bírálóbizottság álláspontja szerint a kémények tisztítási, ellenőrzési feltételeinek biztosítása 
üzemeltetési feladat, a használhatóság feltétele, azonban a pályázat céljaihoz nem járul hozzá. Az 
értékteremtés mértéke csekély, ennek a felújítási feladatnak az elvégzése inkább egy hatósági 
kötelem teljesítése. 

Fentiek alapján a Bírálóbizottság nem javasolja az igényelt támogatás nyújtását és a támogatási 
szerződés megkötését. 

Ssz. Iktatószám 

3. F0/116-8/2019 

Helyrajzi szám: 39011 

Pályázattal érintett épület 

Hölgy utca 17. 
társasház 

Fővárosi védett épületegyüttes része 

Pályázó képviselője 

Széchenyiné Kőhalmi Éva 
(közös képviselet) 
1105 Budapest, Gergely u. 24. 

(a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. pont alapján) 

Felújítási munka: 
Felújítási munka bruttó összege: 
Igényelt támogatás bruttó összege: 

B épület tetőfelújítása 
1 661900 Ft 
997140 Ft 

A pályázó képviselője a hiánypótlási felhívásban foglaltakat részlegesen benyújtotta, amely 
elégséges részletezettségű a pályázat értékeléséhez. 

A pályázó képviselője a hiánypótlásban a tulajdoni lapot, a 3. és 4. melléklet szerinti 
nyilatkozatokat benyújtotta, a pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat benyújtásával 
nyilatkozott arról, a beruházás nem kezdődött meg. 

A pályázó képviselője a pályázati felhívás 2. e) pontja szerint a Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály pozitív szakmai véleményét a tervezett 
beavatkozás megfelelőségéről nem nyújtotta be, a fővárosi védett épületet érintő beavatkozásról 
a fővárosi szakügyosztálytól a pályázó nem kért véleményt. 
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A benyújtott pályázat nem a Hölgy utcára néző főépület, hanem az udvaron álló kisméretű 
félnyeregtetős melléképület tetőfelújítását tartalmazza. 

A Bírálóbizottság álláspontja szerint az igen leromlott állapotú, építészeti értékeket nem képviselő 
melléképület részleges felújítása a pályázat céljaihoz nem járul hozzá. Az értékteremtés mértéke 
csekély, ennek a felújítási feladatnak az elvégzése inkább jókarbantartási feladat. 

Fentiek alapján a Bírálóbizottság nem javasolja az igényelt támogatás nyújtását és a támogatási 
szerződés megkötését. 

Ssz. Iktatószám Pályázattal érintett épület Pályázó képviselője 
Óhegy '98 Társasházkezelő Bt. 

4. F0/116-9/2019 
Állomás u. 4. Kámánné Varbai Zsuzsanna 
társasház (közös képviselet) 

1102 Budapest, Liget u. 5/B 1/8. 

Helyrajzi szám: 38939 
Fővárosi védett épületegyüttes része 
(a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. pont alapján) 

Felújítási munka: 
Felújítási munka bruttó összege: 
Igényelt támogatás bruttó összege: 

részleges homlokzatfelújítás 
3 456 432 Ft 
2 073 859 Ft 

A pályázó képviselője a hiánypótlási felhívásban foglaltakat részlegesen benyújtotta, amely 
elégséges részletezettségű a pályázat értékeléséhez. 

A pályázó képviselője a pályázati felhívás 2. e) pontja szerint a Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály pozitív szakmai véleményét a tervezett 
beavatkozás megfelelőségéről nem nyújtotta be, egyeztetett azonban a főosztállyal. A Városépítési 
Főosztály álláspontja szerint az épület felújítását értékőrző módon kell elvégezni, ezért javasolja, 
hogy a támogatott felújítást - a megfelelő minőség érdekében - a Kőbányai Önkormányzat 
részéről fokozott figyelem kísérje a kivitelezés során. 

A hiánypótlás részeként benyújtott kiegészítő anyag bemutatja a felújítás javasolt 1-11-111. ütemét. 
A benyújtott pályázat a teljes felújítás I. ütemeként a bádogozási munkák elvégzését jelöli meg, 

A Bírálóbizottság álláspontja szerint a városképi szempontból kiemelkedő szerepet játszó, 
szecessziós épület homlokzatának megóvása, felújítása fontos feladat. A jelen pályázat részeként 
megvalósítandó bádogozási munkák részeként az csapadékvíz gyűjtőhálózatba bekötését is el kell 
végezni. A bádogozási munkákat úgy kell elvégezni, hogy az a homlokzat későbbi ütemben történő 
teljes felújítását ne akadályozza. A homlokzati rajzon 10. jellel jelzett díszítő elemről gumizással 
mintát kell venni, hogy a homlokzat felújításáig minél jobban dokumentált és ezáltal újra 
legyártható legyen ez a homlokzati dísz. 

A Bírálóbizottság az épület városképi megjelenésének megőrzése érdekében a fenti feltételekkel 
támogatja a részleges homlokzatfelújítást. A benyújtott pályázati anyagok alapján a felújítás 
indokolt. A Bírálóbizottság javasolja az igényelt 2 073 859 Ft támogatás nyújtását és a támogatási 
szerződés megkötését. 

Ssz. Iktatószám Pályázattal érintett épület 

5. F0/116-10/2019 
Hölgy utca 36. 

Helyrajzi szám: 38968 

Pályázó képviselője 

Bakonyi Jenő Csaba 
(tulajdonosok képviseletében) 
1102 Budapest, Hölgy utca 36. fsz. 2. 

Kerületi védett épületegyüttes nem egyedileg védett része 
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(a településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet E04) 

Felújítási munka: 
Felújítási munka bruttó összege: 

nyílászárók és kapu felújítása 
2 300 OOO Ft 

Igényelt támogatás bruttó összege: 1 380 OOO Ft 

A pályázó képviselője a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem nyújtotta be. A pályázat 
elbírálása ezek nélkül nem lehetséges. A pályázat nem tartalmazza az alábbiakat: 

előzetes szakvélemény az épület állapotáról hiányos; 
műszaki tervdokumentáció; 
részletes költségvetés vagy kivitelezői árajánlat; 
a pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat hiányos: annak 4. pontjánál 
aláhúzással jelezze, hogy a beruházás nem kezdődött meg vagy 2018. január 1-je után 
kezdődött meg. 
a pályázati felhívás 3. melléklete szerinti nyilatkozat; 
a pályázati felhívás 4. melléklete szerinti nyilatkozat (amennyiben nem társasház); 
közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat (amennyiben társasház); 
egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat; 
beszkennelt pályázat CD-n. 

A benyújtott pályázatból nem derült ki egyértelműen a felújítás pontos műszaki tartalma. 
Tisztázni lett volna szükséges, hogy pontosan mire terjed ki a felújítás (ablakok, kapu, 
pinceablakok, kapu körüli falszakasz javítása stb.) A nyílászárók felújítása, eredeti állapotának 
helyreállítása támogatható tevékenység, erre vonatkozóan szükséges lett volna kivitelezői 

árajánlattal alátámasztani a felújítás becsült költségét. A tulajdonviszonyok, a tulajdonosok közös 
döntésének dokumentumai szintén hiányoztak a pályázatból. 

Fentiek alapján a Bírálóbizottság nem javasolja az igényelt támogatás nyújtását és a támogatási 
szerződés megkötését. 

Ssz. IktatószáID 

~ F0/116-11/2019 

Helyrajzi szám: 41028/7 
Kerületi védett épület 

Pályázattal érintett épület 

Sörgyár utca 16. 
(Maglódi út 17.) 

Pályázó képviselője 
Aranypart Ingatlanfejlesztő Alap 
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 1. 
(tulajdonos) 
Divinus Zrt. (törvényes képviselő) 
Kéri Attila vezérigazgató 

(a településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 22.) 

Felújítási munka: 
Felújítási munka bruttó összege: 
Igényelt támogatás bruttó összege: 

tetőszerkezet újrafedése 
9 443 720 Ft 
S OOO OOO Ft 

A pályázó képviselője a hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljeskörűen benyújtotta. 

A műszaki tartalom és a kivitelezői árajánlat felülvizsgálata megtörtént a hiánypótlási felhívásnak 
megfelelően (a GERARD tetőlemez anyagú tetőhéjalás helyett szálcement alapú palafedés, 
héjazatbontás, deszkázat javítás/pótlás, szigetelőlemez fedés, és az azbeszt pala szabályos 
bontása, kezelése). 

A védett érték jókarbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelessége. A tetőszerkezet 
újrafedése meggátolhatja az értékes épület további állagromlását, és megalapozza annak teljes 
körű felújítását. 

A benyújtott pályázati anyagok alapján a felújítás indokolt. A Bírálóbizottság javasolja az igényelt 
S OOO OOO Ft támogatás nyújtását és a támogatási szerződés megkötését. 
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Ssz. Iktatószám Pályázattal érintett épület 

7. F0/116-12/2019 Gitár utca 16. 

Helyrajzi szám: 41307 
Kerületi védett épületegyüttes része 

Pályázó képviselője 
Kocsis Gergely András 
(tulajdonosok képviseletében) 
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 
163/C 

(a településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet E03) 

Megpályázott tevékenység: 
Felújítási munka bruttó összege: 
Igényelt támogatás bruttó összege: 

tervezés és szakvélemény készítés 
1 750 OOO Ft 
1 050 OOO Ft 

A pályázó képviselője a hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljeskörűen benyújtotta. 

A védett épület a korábbi tulajdonos nem megfelelő karbantartási munkája miatt jelenleg 
rendkívül leromlott állapotú. A pályázatot benyújtó új tulajdonos az épület teljes felújításának 
előkészítésére, a faanyagvédelmi szakvélemény és a felújítási engedélyezési terv tervezési díjára 
igényel támogatást. 

A benyújtott pályázati anyagok alapján a megpályázott tevékenység támogatása indokolt. A 
Bírálóbizottság javasolja az igényelt 1 050 OOO Ft támogatás nyújtását és a támogatási szerződés 
megkötését. 

Ssz. Iktatószám 

8. F0/116-13/2019 

Helyrajzi szám: 41827 
Fővárosi védett épület 

Pályázattal érintett épület 

Gergely utca 12 - Ihász utca 
15. 

Pályázó képviselője 
Budapest-Kőbányai Református 
Egyházközség 
(tulaj do nos) 
1105 Budapest, Ihász utca 15. 
Szilágyi-Sándor András 

(a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. pont alapján) 

Felújítási munka: 

Felújítási munka bruttó összege: 
Igényelt támogatás bruttó összege: 

templomkerítés felújítása, parókia szigetelése, templom 
lépcsők felújítása, templom kistorony felújítás 
7 551 750 Ft 
5 OOO OOO Ft (legfeljebb 60% igényelhető: 4 531 050 Ft) 

A pályázó képviselője a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem nyújtotta be. A pályázat 
elbírálása ezek nélkül nem lehetséges. A pályázat nem tartalmazza az alábbiakat: 

előzetes szakvélemény az épület állapotáról hiányos; 
műszaki tervdokumentáció hiányzik; 
jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció hiányos; 
a pályázati felhívás 2. melléklete szerinti nyilatkozat hiányos: annak 4. pontjánál 
aláhúzással jelezze, hogy a beruházás nem kezdődött meg vagy 2018. január l-je után 
kezdődött meg; 
a pályázati felhívás 3. melléklete szerinti nyilatkozat nincs kitöltve, 
a pályázati felhívás 4. melléklete szerinti összeférhetetlenégi nyilatkozat kitöltése hibás; 
a pályázati felhívás S. melléklete szerinti közzétételi kérelem hiányzik; 
a pályázaton való részvételről való döntésről szóló kivonat hiányzik; 
egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat; 

5 



A benyújtott pályázat nem lakóépület felújítására vonatkozik, nem felel meg a Pályázati kiírás 
„Védett épület" definíciójának, mivel nem lakóépület. A benyújtott pályázatról nem derült ki 
egyértelműen a felújítás műszaki tartalma. 

Fentiek alapján a Bírálóbizottság nem javasolja az igényelt támogatás nyújtását és a támogatási 
szerződés megkötését. 

A tervezett felújítások a Budapest Főváros Önkormányzata által évente meghirdetésre kerülő 
építészeti örökségvédelmi támogatási pályázatban vélhetően támogatható tevékenységek, ezért a 
Bírálóbizottság javasolja a pályázónak, hogy a fővárosi pályázatra nyújtsa be pályázatát. 

Ssz. Iktatószám 

9. F0/116-14/2019 

Helyrajzi szám: 39042 

Pályázattal érintett épület 

Füzér u. 19/A 
társasház 

Fővárosi védett épületegyüttes része 

Pályázó képviselője 

Piramis 2000 Bt. (közös képviselet) 
1106 Budapest, Maglódi út 16. 
Csercsik Réka 

(a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. pont alapján) 

Felújítási munka: 
Felújítási munka bruttó összege: 
Igényelt támogatás bruttó összege: 

Hiánypótlásra nem volt szükség. 

Állomás utcai homlokzat felújítása 
10 099 448 Ft 
5 OOO OOO Ft 

2017-ben a társasház eredményesen pályázott a lakóépület Füzér utcai homlokzatának 
felújítására, amely 2019. elején elkészült. A társasház az Állomás utcai homlokzat felújításával 
folytatná a homlokzatfelújítást. A pályázó a kivitelezés, felújítási terv és műszaki ellenőr 

költségeire igényel támogatást. 

A Bírálóbizottság álláspontja szerint a felújítás részeként indokolt az Állomás utcai földszinti 
üzlethelyiségek cégéreinek olyan átalakítása, hogy azok a jelenleginél egységesebb megjelenésűek 
legyenek és megfeleljen a Kőbánya településképi arculati kézikönyvében foglaltaknak. 

A benyújtott pályázati anyagok alapján a felújítás indokolt. A Bírálóbizottság javasolja az igényelt 
5 OOO OOO Ft támogatás nyújtását és a támogatási szerződés megkötését. 

Ssz. Iktatószám 

10. F0/116-15/2019 

Helyrajzi szám: 41028/7 
Kerületi védett épület 

Pályázattal érintett épület 

Harmat utca 20. 
társasház 

Pályázó képviselője 

Piramis 2000 Bt. (közös képviselet) 
1106 Budapest, Maglódi út 16. 
Csercsik Réka 

(a településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 31.) 

Felújítási munka: 
Felújítási munka bruttó összege: 
Igényelt támogatás bruttó összege: 

Hiánypótlásra nem volt szükség. 

bejárati előtér felújítása 
4 289 959 Ft 
2 570 OOO Ft 

2017-ben a társasház eredményesen pályázott a lakóépület bejárat előtti árkádja burkolatának és 
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vízelvezetésének felújítási munkáira, amely 2018-ban elkészült. A társasház a korábbi vizesedés 
következményeinek kezelésével, a bejárati előtér helyreállításával folytatná a lakóépület 
felújítását. A pályázó a kivitelezés, felújítási terv és műszaki ellenőr költségeire igényel 
támogatást. 

A pályázat keretén belül a Pályázók a Védett épületek közterületről látható homlokzatának teljes 
vagy részleges felújítására igényelhetnek támogatást. A Bírálóbizottság álláspontja szerint a 
benyújtott pályázat nem felel meg a Pályázati kiírás szerinti támogatható tevékenységek körének, 
mivel a felúíjtandó előtér nem része a homlokzatnak. 

Fentiek alapján a Bírálóbizottság nem javasolja az igényelt támogatás nyújtását és a támogatási 
szerződés megkötését. 

Ssz. Iktatószám 

11. F0/116-16/2019 

Helyrajzi szám: 39013 

Pályázattal érintett épület 

Hölgy utca 13. 
társasház 

Fővárosi védett épületegyüttes része 

Pályázó képviselője 
Társ-Ház Kft. 
(közös képviselet) 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 12. 
Kovács Tihamér ügyvezető 

(a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet 10. pont alapján) 

Felújítási munka: 
Felújítási munka bruttó összege: 
Igényelt támogatás bruttó összege: 

utcai épületrész tetőfelújítása 
8 435 734 Ft 
5 OOO OOO Ft 

A pályázó képviselője a hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljeskörűen benyújtotta. 

2017-ben a társasház eredményesen pályázott a lakóépület homlokzatának felújítására, amely 
2019-ben elkészült. A társasház az utcai épületrész tetőfelújításával folytatná a munkát, amely az 
elkészült homlokzatfelújítást tenné teljessé. A pályázó a kivitelezés, felújítási terv és műszaki 
ellenőr költségeire igényel támogatást. 

A benyújtott pályázati anyagok alapján a felújítás indokolt. A Bírálóbizottság javasolja az igényelt 
5 OOO OOO Ft támogatás nyújtását és a támogatási szerződés megkötését. 

II. Összegzés 

A Bírálóbizottság az alábbi pályázatok esetében javasolja támogatás nyújtását és a támogatási 
szerződés megkötését: 

Sorszám Pályázattal érintett épület Javasolt támogatás 

1. Ónodi u. 5. társasház 143 460 Ft 

4. Állomás u. 4. társasház 2 073 859 Ft 

6. Sörgyár utca 16. lakóépület 5 OOO OOO Ft 

7. Gitár utca 16. lakóépület 1 050 OOO Ft 

9. Füzér u. 19 / A társasház 5 OOO OOO Ft 

11. Hölgy utca 13. társasház 5 OOO OOO Ft 

ÖSSZESEN: 18 267 319 Ft 
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III. A Bírálóbizottság javaslata a következő évi pályázat eredményes előkészítéséhez és 
megvalósításához 

A pályázati felhívás alapján az elbírálás főbb szempontjai az alábbiak voltak: 

Előnyt élveznek a mielőbbi beavatkozást igénylő, leromlott műszaki állapotú Védett épületek 
felújítására benyújtott pályázatok. 

További értékelési szempontok: 
a pályázat megalapozottsága, a felújítási program megvalósításának realitása, 
az értékteremtés mértéke: a Védett épület építészeti karakterét meghatározó értékek, pl. 
homlokzati díszítőelemek helyreállítása 
a Védett épület városképi helyzete, szerepe. 

A benyújtott pályázatok értékelése során a Bírálóbizottság megállapította, hogy a valamennyi 
pályázó törekedett ugyan a benyújtott pályázatában a felújítási szándék megalapozottságának 
bemutatására, ez azonban nem minden esetben volt teljeskörű, amely a pályázatok értékelését is 
megnehezítette. 

Jelenleg is igényelhető támogatás a felújítás előkészítési munkáira (feltárás, engedélyezési terv, 
felújítási terv elkészítésével kapcsolatos tervezési díj) is, azonban a pályázók nem minden esetben 
élnek ezzel a lehetőséggel, ezért a pályázatok műszaki tartalma egyenetlen, hiányos. A kivitelezői 
árajánlatból többnyire hiányzik a tartalékkeret és a pótmunkákra fordítandó keret, és az ajánlat 
tartalma nem minden esetben fedi le teljeskörűen az előzetes szakvélemény és a műszaki 
dokumentációban foglaltakat. 

A Bírálóbizottság javasolja, hogy a pályázat értékelési időszakában, a hiánypótláshoz 
kapcsolódóan a pályázatot értékelők és a pályázók (szükség szerint a tervező, kivitelező 
bevonásával) személyes egyeztetésen tisztázzák a felújítás részletes műszaki tartalmát. Ennek 
keretében a Hivatal munkatársai és a Bírálóbizottság egyes tagjai szakmai segítséget 
nyújthatnának a pályázók részére. Ezzel lehetővé válna, hogy a felújítások maradéktalanul 
megfeleljenek az értékvédelmi pályázat céljának, elősegítve a védett építészeti értékek 
megújulását, a károsodott értékek helyreállítását, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai 
építészeti karakterét. 

A jegyzőkönyvet összeállította: 
Hegedűs Viktória 
Főépítészi Osztály 
K.m.f. 
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