
BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kdsz lt a Polgdrmester 2021 . mdrcius 26-ra tervezett hatdrozatdnak meghozatala cdljdb6l
Kdszitette : Szesztai Gydrgt f6dpitdsz

T6rgy: Javaslat helyi egyedi v6delemmel kapcsolatos
elirinis meginditris6ra a teleptil6skdp
v6delmdr<il sz6l6 4012017 . (XII. ,l9.)

dnkormiinyzati rendelet alapj6n, a volt
M6ty6sftildi Reptil6g6pgy6r 6piileteinek egy
r6sz6re (toronyr6sz):
- XVI. kertilet, Uj szdsz utca 41-43 sz., hrsz:

103770
XVI. keriilet. IJjszAsz utca 45. sz.,

hrsz: 103 771

Tisztelt K6pvisel6 Asszony!
Tisztelt K6pvisel6 Ur!
Tisztelt Keriiletfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Bizottsigi Tag!

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilet6nek a teleptildsk6p

vddelmer6l sz6l6 40/2017 . (XII. 19.) dnkormiinyzati rendelet (a tovribbiakban: R.) 2. sz.

mell6klete tartalmazza a helyi egyedi vedelem elemeit [Hl v6dett 6piilet; H2: v6dett miitrfugy
(kerit6s, kapuzat), H3: v6dett mtitargy (eml6kmii, szobor, sireml6k. eml6ktdbla)1.

Az R.5. $ (2) bekezd6se. valamint a 6-7. $ rendelkezik a helyi egyedi vddelem

meg6llapitiisrival kapcsolatos e16irrisokr6l.

A v6delem megdllapit6sa irrinti eljrirris sor6n az R.7.$ (4) szerint a megalapoz6

6rt6kvizsgiilatot a Budapest F<iviiros XVI. kertileti onkorm inyzal (a tov6bbiakban:

Onkormdnyzat) honlapj6n, tdjdkoztatrissal kiegdsziwe k6zze kell tenni, illewe az drdekelt

feleket irrisban drtesiteni kell.
Az R.2. sz. mell6klet kapcsiln a kdvetkez6 dptiletek egy r6szdnek v6dettsdg6nek

megillapitrisara 2 021.03.12-6n az al6bbi javaslat sziiletett:

I . Budapest XVI. keriilet, lJjszirsz utca 41-43 . sz.. hrsz: 103770.

2. Budapest XVI. keriilet, Ujszisz utca 45. sz., hrsz: 10377 7.

A k6t ingattan esetdben az R.-be vat6 bekeriil6s sziiksdgessegdt az }nkormtnyzal f6dpitdsze

inditv6nyozta (ld. l. sz. metl6klet). Javaslom, hogy az onkorm6nyzat a szakv6lem6nyek

alapjin hozza meg az eljirits megindit6siihoz sziiks6ges tovribbi d6nt6seket.

A XVl. keriilet. Ujszasz utca 4l-43 sz.. hrsz: 103770 6s a XVI. kertilet. uj szisz utca 45. sz.

\rsz: 103771 alatti epiiletek Magyarorszrig els6 repiil6ter6nek dpiiletcsoportjAhoz tartoznak,

amelyeket a k6s<ibbiekben reptil<ig6pgyrirnak hasznositottak. Az 6ptiletcsoport a XX. sziuadi
magyar ipari 6pit6szet ktlonleges funkci6jti egyedi alkotrisa, amelynek tomya, szimmetriaja
mind-mind olyan 6rt6kek, amelyek a helyi vdde$sdget indokoljdk. A telek dpiletcsoportja
6pit6szetileg egys6get alkot, teh6t drdksdgv6delmi szempontbol szakszeriien mindk6t telek csak

egyiitt kezelhet5. Az 6piiletcsoport ipart6rt6neti szempontb6l is jelent<is 6s a XVI. keriilet
hatrilyos 343/2016.(X1.16.) szimu haltrozattal elfogadott telepiil6sfejleszt6si koncepci6ja is

szkennelo
Beírt szöveg
40/2021.



tdbb helyen emliti, mint az identit:is fontos elem6t. A teriilet a J6kai utca d6li torkolatriban
kiemelt helyen tal{ilhat6.

All6spontom szerint a helyi v6detts6g elrendeldse el6remozditja az eptletek megorzds6t 6s
el<isegitheti a trivlati hasznosit6s keret6ben egy a telepiildsfejlesa6si koncepci6n alapul6
szakszenibb v6ros6pit6szeti javaslat k6szit6s6t.

Kdrem a tisztelt Kdpvisel<i Asszonl't, Kdpvisel<i Urat, Kertiletfej lesztdsi es Uzemeltet6si
Bizottsigi tagot, hogy az el<iterjesztdsben szereplS hatdrozati javaslatokat 2021. mdrcius 26-rin

ntek 12.00 6rrii ig6ny szerint 6szrev6telezni 6s v6lem6ny6t a ester 16.hu e-
mail cimre megkiildeni sziveskedj6k

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat
Polgiirmestere a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozri
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositrisrir6l sz6l6 2011.
6vi CXXVIII. tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se alapjin, a
kdpvisel<i-testtilet hat6sk6r6ben eljriLrva - ,rgy
hatrirozott, hogy:
a mrityrisftildi volt repiil<igdpgyiir 6piileteinek egy
rdszdre (toronyr6sz), (hrsz: 103770 6s hrsz: 103771)
vonatkoz6an helyi egyedi v6delem megrillapftrisrit
kezdemdnyezi 6s a vonatkoz6 eljrir6st meginditja a 2.
sz. mell6klet szerinti megalapoz6 6rtdkvizsgiilat
alapj6n.

A Polg6rmester gondoskodik a helyi egyedi v6delem
megdllapifis6ra vonatkoz6 kezdem6nyezds
kdzzet€tel,r,l. az drdekeltek 6rtesit6s6r6l es a

v6lem6nyez6si id<iszak lezdruJlitt kdvet6en a

dcint6shozatalra val6 el6terjesztdsr6l.

Hatind6:2021. itprilis 30.
Felelos: Kov6cs P6ter polgdrmester

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormiinyzat
Polg6rmestere - a katasztr6favddelemr6l 6s a hozz6
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosirisrir6l szol6 2011.
6vi CXXVIII. tdrveny 46. $ (4) bekezd6se alapj6n, a

k6pviselS-testtilet hataskdr6ben eljiirva - tgy
hatiirozott, hogy:
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Fentiekkel <isszhangban az el<iterjesa6s arra tesz javaslatot, hogy a 103770 6s 103771 fusz-ri
telkek vonatkoziisriban a toronyr6szre a helyi egyedi vddelem megAllapitesiira ir6nyul6 eljrirris
kertljdn meginditiisra, egyben kezdtidj6n meg ezzel p6rhuzamosan a teljes dptiletAllom6ny
r6szletesebb vizsgiilata egy esetleges k6s6bbi vddelem bovitds cdlj6b6l. A rdszletes
drtdkvizsg6lat k6szit6s6nek tervezett kdlts6ge elorel:ithat6lag brutt6 600-800.000 Ft kdruli
6sszeg.

HATAROZATI JAVASLAT I.:

HATAROZATI JAVASLAT II.:



Budapest, 2021. mircils 22.

T<irv6nyess6gi szempontb6l megfelel<i:

d,eqr-

k6ri kiils6 6r6ks6gvddelmi szak6rt6 bevon6sdval
16szletesebb 6rt6kv6delmi vizsgdlat kdszitdsdt mindkdt
telek teljes teriilet6re a helyi egyedi vddelem kds6bbi
pontositdsa c6ljrib6l, ennek k6lts6g6t a polgiirmesteri
c6ltartal6kb6l biztositj a.

A Polgrirmester gondoskodik a hatitrozatban foglaltak
v6grehajtdstu6l.

Hatdrido: 2021. m6rcius 30.
Felelcjs: Koviics Pdter polgdrmester

h
Kovf cs P6ter
polgiirmester

Dr. Csomor Ervin
jegyzo

V6lem6nyez6sre javasolt bizottsigok:
- Keriiletfej leszt6si 6s Uzemeltet6si Bizottsdg

Me116klet:
l. mell6klet: 6rt6kvddelmi inditv6ny
2. mell6klet: megalapoz6 ert6kvizsg6lat
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F66pit6sz

Cimzett: Kovdcs P6ter
polgSrmester

Cim: Budapest F6vii ros XVI. kerLileti
Onkormdnyzat, 1 163 Budapest,
Havashalom utca 4

Iktat6sz6m: ,11 .+lOtlS =Z1Sri.1

Ugyint6zci: Szesztai cydrgy
Telefon: 06-l-4o7-747

l-{rgy: kezdem6nyezes helyi vedetts6g
elrendel6s6re
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- fiiitelt Oriiormin-rzat, Tisztelikov6cs p6ter polg6rmester Ur!

A telepiil6sk6p v6delm6r6l sz6l6 40D017. (X[. 19.) tik. rendelet 2. sz. mell6klet
kieg6szit6s6vel a volt Mityrisfiitdi Repiil6g6pgir Budapest X\rI. kertlet, Ujszisz utca
4143. sz-, hrsz 103770 6s Budapest XVI. keriilet, Ujsz{sz utca 45. v., hrsz 103771.
6piileteinek eg,, r6sz6re a helyi v5detts6g elrendel6s6t szakmai szempontbril eztton
kezdem6nyezem,
Javaslatomat aldbbiakkal indokolom:
Az 6piiletcsoport a XX. sziuadi magyar ipari 6pit6szet kiildnleges funkci6jri egyedi alkotris4
amellmek tornya, szimmetri6ja mind-mind olyan drt6kek, amelyek a helyi vddetts6get
indokoljdk. A r,6detts6get alapvet6en a torony6ptlet es az utca fet6li fStdmeg kapcsan
kezdem6nyezem elrendelni, a hiits6 csarnokszerii epiiletr6sz kapcs:iLn tov6bbi 6rdks6gv6delmi
vizsg{{atokat javaslok kiils6 szak6rt6 bevon6s6val. A telek 6piiletcsoportja epiteszetileg
egys6get alkot, tehrit 6r6ksegv6delmi szempontb6l szakszeriien mindk6t telek csak egyiitt
kezelhet6. A korszert varos6pit6szet dltaldban hasonl6 teriiletek eset6ben az italakitAslr,
tijrahasznosit6s6t tartja el6remutat6nali, ez6rt is lenne el6nytis mind a tutajdonos, mind a
teleptil6s szinnfua az 6ptiletcsoport megSrzds melletti tjragondolasa. Az 6piiletcsoport
ipart6rtdneti szempontb6l is nagyon jelent<ls 6s a XVI. keriilet hatrilyos 343/2016.(X1.16.)
szirnri halArozattal elfogadott telepiil6sfejleszt6si koncepci6ja is tdbb helyen emliti. mint az
identitris fontos elem6t. A tertilet a J6kai utca d61i torkolatriban kiemelt helven talilhat6.

Trij6kozfatasul jelzem,hogy Az lJjszisz *ca 41-43. sz., hrsz. 103 770 tuJajdonosa v6lhetrien az
6piilelek egy r6sz6nek bonteset tervezi, meft az iital megbiznll tervez6: G6sp6r Tibor
dpft6szm6mdk ezzel kapcsolatban e mailben k<izelmriltban megkereste a Polg{rmesteri Irodrit,
hogy drdckl6djtin a bontisi cngcdilyez6s kapcsAn annak engedelyez€si vouzaLittil.

All6spontom szerint a helyi v6detts6g elrendel6se elSremozditja az dpttletek meg6rz6s6t 4s a
el6segitheti a tavlati hasznositris keretdben egy a teleprildsfejleszt6si koncepci6n alapul6
szakszenibb vrirosdpiteszeti jal,aslat k€szit6s6t.

A megalapoz6 6rtdkvizsgrilatot ezriton mell6kelem.

Budapest, zozr. marcius rz-

Udv<izlettel:

oepr esz

-\. r.{

1

.: /i i)
+ )r(,

Budapest F6viros XvI. keriileti Onkormanyzat JF66pit6sz
1163 Budapest, Havashalom utca 43.11. emelet 115.

www.bp16.hu ITel.: +361 40 11 440 | foepilesz@bp16. hu
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Megalapoz6 6rt6kvizsg6lat a Mdtydsftild volt repfil5g6pgydr 6piilet6rdl

A megalapoz6 6rt6kvizsgiilat tartalmi kaivetelm6nyei Budapest XVl. kertilet telepol6sk6pi

rendelet6ben szerepelnek, ielen dokumenticid c6ua az cimben szereplS teriilet vonatkoz6siban a

helyi v6detts6g elrendel6s6nek megalapozdsa.

Az ert6kvizsgiilat k6s6bb k0ls6 szak6rt6 bevondsdval tovibb b6vithet6 akdr r6szletesebb kutatdsi,

felm6r6si anyaggal.

helyszin pontos megnevez6se,

M;ityiisfold volt repiil6g6pgy6r

cim,

- 1. Budap€st XVl. teriilet, ojszdsz utca 4!43. sz.,

- 2. Budap€st XVl. kerulet, 0jszesz utca 45. sz.,

ingatlan(ok! megjel6l6se a helyraj:i s:im(okl felsorolisival 6s helyszinrajzi ibrizolis:ival,

hrsz 103770.

hrsz 103771.
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l6gifelvdtel

f.

KaSZ kivonat
(4) 6pitm6ny vagy ezek egy0ttese eset6n annalg

af megnevez6se,

Mdtyiisfold \rolt reptil@€pglnir

b) fajtija,

6piilet (2 telken)

2



c) tipusa,

eredetile8 Bydr, reptjl6tdr, ma raktdr, egyeb

d)stilusa,

ipari 6pit6szet kti16be tartoz6

e) jellemz5 datiilisa,

1917-ben mdr igazoltan l6tezett, tehdt taibb mint 100 6ves

fl eszmei 6rt6kei 6sjelent6sdge, szdveges leirdsa, rovid 6sszefogla16 ismertet6se, tov6bbd

A k6t telken tiibb 6p0let talilhat6, Alapvet6en az ,iszisz utca fel6 es6 6piiletr6sz v6delme lenne

indokolt, t6bbi eset6ben k6s6bbi vizsgiilatok lehetnek sziiks6gesek.

Az 6piiletcsoport a )(X. szizadi magyar ipari 6pit6szet kiil<inleges funkci6jri egyedi alkotisa, amelynek

tomya, szimmetridja mind-mind olyan 6rt6kek, amelyek a h€lyi vedetts6get indokoljik. A vddettseget

alapvet6en a torony€p0let 6s az utca fel6li f6t6meg kapcsSn kezdem6nyezem elrendelni, a hiitrc

csarnokzerfi 6pailetr6sz kapcsin toviibbi 6rOksdryedelmi viz8iilatokat javaslok k0ls6 szak6rt6

bevonisdval. A telek 6p letcsoportja epit6szetileg egys€get alkot, tehit tidkse8v6delmi

szempontb6l szakzerfien mindkdt telek csak egyUtt kezelhet6. A korszeni v6rosepitEszet iiltaliban

hasonl6 teriiletek eset6b€n az 6talakitist, 0jrahasznosit6sit tartja el6remutat6nak, ez6rt is lenne

el6nyiis mind a tulajdonos, mind a teleptil6s szdmdra az dpiiletcsoport meg6n6s melletti

ojragondol;5sa. Az 6piiletcsoport ipartort6neti szempontbl is nagyon jelent6s 6s a XVI- keriilet

hatiilyos 343/2016.(X1.16.) v:imti hatiirozattal elfogadott telepuldsfejleszt6si koncepci6ia is tobb

helyen emlfti, mint az identitis fontos elem6t. A tertilet a J6kai utca d6li torkohteban kiemeft helyen

talilhat6.

A kdt 6pulet kozi,ft egy k6s6bb dpitett falazat tal:ilhat6, ami zayarja az 6puletek liitvinyiit. Az dpiilet

kisebb viiltozdsokkal szinte eredeti iillapotdban fennmaradt. Az 6ptiletekhez jelent6s helyi

hagyominyo( ipartortdneti m(lt kothet6. Fontos, hogy az orsz6g els6 repterek6nt a kert let egyik

identitdsk6pz6 el€me.

Maga a toronyr6sz egyedijelleggel bir, ill€tve az ithait6 is k0l6nleges ehm.

Az 6pailetek moszaki iillapota trasonl6 ipari dpuletekhez kePest iitlagos. Ugyan a telek d6li oldalin

taliilhat6ak kifeiezetten 6rt6ktelen k6s6bbi 6ptiletr6szek, de ezek bont6sSt tervez6 nem vetette fel.

Kedvez6 lenne, ha a telephely egy m6lt6 6talakulissal, j6 6p,t6szeti min6s68G projekt keret6ben az

6rt6kek meg6rz6se mellett 0julna meg, amihez ak6r a KESZ feliilvizsg6lata is felmerolhet, ha az

kedvez6bb uiro#pit6szeti megold6st ny0it.

(5) 6pitmdny eset6n a t6rteneti 6rt6ket k€pvisel6,

a) homlokzatk6pz6s 6s a diszltm6nyek

a torony 6s a f6tdmeg, az 5thait6, a nylliszC16k

b) a bels6 t6ralakitds ds t6relhatdroliis



tovdbbi vizsgelat sz0ks6ges.

c) a be6pitett tdrt6neti berendez6sek

tovd bbi vizsgiilat sziiks6ges

d) a tOrt6neti 6puletg6p6szeti, 6piiletvillamossSgi berendez6sek anyaBaira, szerkezetei kialakitdsiira

vonatkoz6 tisszefogla16 ismertet6s, valamint

tov5bbi vizsgiilat sziks6ges, nem kifejezetten relevdns.

(5) fot6dokumentdci6.

lelen dokumentici6t Szesztai Gy6rgy okl. 6pit6szm€rntik k6szitette.

A vizsgiilaton kiviil jelent6s fomismunkdk ismertek mint a 100 6ves a Mdtyesfdldi Rep0l6t6r cimfi

kiadvdny, (szerkeszt6: Czfler Kliira)

vagy Druzsin J6zsef kiadvinya 2o77-b5l A 1oO 6ves Miityesfoldi rep0ldt6r katonai, repall6s- 6s

gy6rt6stdrt6neti. valamint katonai logisztikai eml6kei cimmel.

a Haditechnika Ll. evf. - 20121 kiad6sa.

4

sajitt k6p

forrds internet

Budapest 2O201.03.12. rgy

.*.;

c. r.



46. SASHALOM ISKOLAI TI.RKEPE - I92?

Saihalr;rr naXsl.d:stg,!r kinl-t'lc lceii,,bb rdrk{fl. iJkolai trasrniiatra . Balogh Anral .
liarlta: ZasrzJ6:sef r l:10 ti-l0 r lCril{ r sain<ais nilkiil . nyoourtort .
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[rps,sclcrc*tkr (sgi !olt. Ai t923a6l trtllarl Id. S.ttrslqr r,rrdtr irtobi ()!r.rlir cfltrSdl Gltttlcniil s*r:gc tolt
rd+,il&nL r&ld?&r. {r.lyocl L&:i,t&rlrn Zrg}1a....ndly6.n i! ri.nt \'.ri. fd}.+€t }ircbb hibi.(,] clrclintr.c e t&teP minda'
zdere hitelsnc! tchndrc(6. !dla8lr{( r (C*+ni e tlcx'cl w-en. kir{tc r rolr banLkdr. nlciy r kiiekds netct hptz & a tolr
nirh6arca (idtlllr), ra.!1a r (lgcdco Sriulom !6p*Cl.rcrEl.rc o.'rzcrr * Uic.l$n.L Miedkeu&€l st n?.1r raei n€v
rs. FrgwltrnE mehd, hcel a r(*trer ftltnntett{! ar l84a"<s dvcttt'l $it?tt, ,tgi }i.s?ic€ G .e 19 t 2-hc. 6lLd5$ q Nargyicc{

{xilcacr.. 1.1 it i6l ladt't6. h.ogy Sairatom lderi hado aco a nui ]6br utca. l'unen r r4te [!. S0 mertnc hG&d *ood, r
Kerapr,ii r] €e a mai lJlris u'.ce kiaon r.nL

forris: Lantos Antal, keruletiink t6rt6nete tdrk6peken
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forris: Lantos Antal, keriiletaink tiirt6nete tdrk6peken
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