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A Terézváros értékeinek védelméért tevékenykedő civil szervezetek nevében köszönjük, hogy helyi szintű 

szabályozás révén 2011. március 1-jétől az építésügyben és a környezetvédelemben érdekelt civil 

szervezetek lehetőséget kaptak arra, hogy delegáltjuk révén a Terézvárosi Tervtanács munkájában szavazati 

joggal részt vegyenek. 

Természetesen élni kívánunk a lehetőséggel, mert részvételünkkel érvényre juttathatjuk az általunk képviselt 

civil szervezetek fő célkitűzéseit, amelyek közt különös hangsúllyal szerepel a helyi építészeti és környezeti 

értékek védelme, megóvása. 

Főépítész úr levélben tájékoztatta az érintett civil szervezeteket az egy fő tagra vonatkozó együttes jelölés 

lehetőségéről, a tagsággal járó 1 db szavazati jogról. Valamint arról is, hogy a civil szervezetek ajánlása 

alapján kinevezett tervtanácsi tagnak a jogszabályban előírt szakmai képesítéssel és gyakorlattal, stb. kell 

rendelkeznie. Ugyanakkor a főépítész úr arra is felhívta a figyelmünket, hogy a Terézváros építészeti-

műszaki tervtanácsának működési rendjét szabályozó, 12/2011.(II. 24.) számú önkormányzati rendelet 4. § 

(4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy nem jár tiszteletdíj a civil szervezetek ajánlása alapján kinevezett 

tervtanácsi tagnak.  

E megkülönböztetéssel kapcsolatban az a véleményünk, hogy ha az Önkormányzat a civilektől szakmai 

alapú részvételt kíván, abban az esetben ugyanolyan tiszteletdíj illeti meg őket, mint a Tervtanácsban 

szakértőként résztvevő építészeket és más tervtanácsi tagokat. 

Itt jegyezzük meg, hogy az ellenkező előjelű analógiát sem kell messze keresni, hiszen az önkormányzat 

választott képviselői szintén nem szakmai alapon jelöltetnek és választatnak, tőlük semmilyen közigazgatási 

jártasságot nem kíván a hazai választási rendszer. A képviselő-jelölésnek még a helyben lakás sem feltétele. 

Áttekintve a főépítész úr által hivatkozott jogszabályokat, úgy láttuk, hogy a tiszteletdíjat megvonó 

rendelkezés nincs összhangban a tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII. 7.) számú Kormányrendelettel 

(Kormányrendelet). Meglátásunk szerint a Kormányrendelet nem tesz különbséget civil és nem civil 

tervtanácsi tag között. Egységesen rendelkezik arról, hogy a tervtanács tagjának tiszteletdíj jár, így:  

Kormányrendelet ”17. § …(2) A tervtanács ügyrendjében meghatározott mértékű tiszteletdíj illeti meg a (3) 

bekezdésben meghatározott kivételekkel …. 



b) a tervtanács elnökét, tagját és titkárát mindazon napirendi pont tekintetében, amelynek tárgyalásán részt 

vett. 

(3) Nem jár tiszteletdíj a tervtanács elnökének, tagjának és titkárának, ha a tervtanács működtetőjének 

köztisztviselője, valamint a területi és a települési önkormányzat által működtetett tervtanács elnökének. …” 

A civil részvétel lehetőségét alapvetően szintén a Kormányrendelet íja elő, amikor a tervtanácsok 

összetételéről rendelkezik:  

Kormányrendelet „2. § … (3) A tervtanács tagjaira javaslatot tesz: 

a) a tervtanács elnöke, 

b) az építésügyben érdekelt szakmai, társadalmi, civil szervezetek, …” 

Mindezek alapján nem látjuk megalapozott indokát a tiszteletdíj rendeleti megvonásának.  

Mivel örömmel üdvözöljük a Képviselőtestület döntését, amellyel civileket kíván bevonni a Tervtanács 

munkájába, bízunk benne, hogy a jelzett probléma feloldható, és a jogszabállyal összhangba hozható.  
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