
Tárgy:  A közterületek, településrészek elnevezésérıl, 
azok jelölésérıl, a házszámozás rendjérıl, 
valamint a mővészeti alkotások közterületi 
elhelyezésérıl szóló 33/2008. (X. 1.) KT 
rendelet módosítása 

Sorszám: IV/19. 

Elıkészítette: Dr. Farkas László jogi munkatárs Döntéshozatal módja: 
Minısített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés a.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. október 1-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Születésének századik évfordulója alkalmából Békés városa méltó ünnepségsorozattal kíván 
adózni Dr. Hepp Ferenc emlékének. A Hepp Napok keretében nagyszabású kulturális és 
sportesemények zajlanak 2009. november 2. és 8–a között. „Fejezetek a békési sport történetébıl” 
címmel emlékkiállítást rendezünk, neves szakemberek tartanak elıadást a mozgás, a testnevelés, a 
sport, az egészség fontosságáról. A Békés városhoz kötıdı, jelentıs eredményeket elért sportolók – 
közülük is elsıként Dr. Hepp Ferenc – méltatása céljából emléktábla avatására kerül sor 2009. 
november 5-én. 

Emléktáblák elhelyezésére vonatkozóan a közterületek, településrészek elnevezésérıl, azok 
jelölésérıl, a házszámozás rendjérıl, valamint a mővészeti alkotások közterületi elhelyezésérıl 
szóló 33/2008. (X. 1.) KT rendelet (a továbbiakban: rendelet) tartalmaz szabályozást. E rendelet 11. 
§ (4) bekezdése jelenleg a mővészeti alkotásnak nem minısülı emléktáblák esetében is kötelezıvé 
teszi a Képzımővészeti és Iparmővészeti Lektorátusnak (a továbbiakban: Lektorátus) az elhelyezni 
szándékozott emléktáblával kapcsolatos szakvéleménye megkérését: 

 
„ 11. § 

Emléktábla elhelyezésének szabályai 
 

(1) Emléktábla elhelyezéséhez szükséges dokumentáció: 
a) pontos (idegen nyelvő szöveg esetén nyelvi szakvéleménnyel, vagy hivatalos fordítással 

ellátott) szövegtervezet, 
b) az elbíráláshoz szükséges grafikai terv, elhelyezési tervdokumentáció, mőszaki rajzzal és 

fotóval, 
c) a Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus szakvéleménye, 
d) mőemlék, helyi védettségő épület vagy mőemléki környezet esetében a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal szakvéleménye, szakhatósági engedélye,  
e) az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, 
f) költségtervezet. 

(2) Az emléktábla elkészíttetése, engedélyezése és kihelyezése a kezdeményezı költsége és 
feladata. 

(3) Az emléktábla kihelyezésérıl minden közforgalom elöl el nem zárt területen a Képviselı-
testület a Városi Fıépítész véleményének kikérése alapján dönt. 
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(4) A 11. § (1)-(3) bekezdését kell alkalmazni nem szerzıi jogvédelem alá esı emléktáblák 
kihelyezésénél is.” 

 
A rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja alapján „mővészeti alkotás: a szerzıi jogról szóló 

1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó képzımővészeti, iparmővészeti, fotómővészeti és ipari 
tervezı-mővészeti alkotás.” A tervezett emléktábla nem minısül mővészeti alkotásnak, így semmi 
nem indokolja, hogy azzal kapcsolatban a Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus szakvéleményét 
kérjük. Annak érdekében, hogy az ilyen jellegő emléktáblák kihelyezése minél gyorsabban és 
olcsóbban történhessen (a Lektorátus szakvéleményének kikérése több hónapot vesz igénybe és 
díjköteles), indokolt a hivatkozott rendelet módosítása úgy, hogy a Lektorátus szakvéleményét 
kizárólag mővészeti alkotásnak minısülı emléktáblák esetében kelljen beszerezni. A tervezett 
módosítás összhangban van a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatáskörérıl szóló 1991. évi XX. törvény 
109. §-ában írtakkal, miszerint: 

 
„ 109. § (1) Mővészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való 

elhelyezésérıl, áthelyezésérıl, lebontásáról a település önkormányzatának képviselıtestülete, 
Budapesten a fıvárosi önkormányzat közgyőlése dönt, és gondoskodik fenntartásáról és 
felújításáról. 

(2) A döntéshez a mőalkotás mővészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni. A 
fıvárosban szobor, illetve emlékmő elhelyezéséhez, áthelyezéséhez vagy lebontásához az érintett 
kerületi önkormányzat egyetértése szükséges. 

(3) Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévı mővészeti alkotásokat az illetékes önkormányzat 
képviselıtestülete - szakvélemény kikérésével - védeni köteles, új elhelyezés esetén véleményezési 
joga van.” 

 
A jelenlegi rendelet-módosítást követıen az októberi képviselı-testületi ülésen kerülhetne 

sor az emléktábla elhelyezésérıl szóló döntés meghozatalára. Addigra elkészül a döntés 
meghozatalához szükséges, a rendelet által elıírt dokumentáció. 

A fentiek értelmében kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Békés, 2009. szeptember 29. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2009. (X. 2.)  
 

r e n d e l e t e 
 

A KÖZTERÜLETEK, TELEPÜLÉSRÉSZEK 
ELNEVEZÉSÉRİL, AZOK JELÖLÉSÉR İL, 

A HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉR İL, 
VALAMINT A M ŐVÉSZETI ALKOTÁSOK 

KÖZTERÜLETI ELHELYEZÉSÉR İL  
szóló 33/2008. (X. 1.) rendelet  

 
m  ó d o s í t á s á r ó l  

 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 
törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. 
évi XX. törvény 39.§ (2) bekezdésében, 109. § szakaszában kapott felhatalmazás alapján a 
következı rendeletet alkotja: 

1. § 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterületek, településrészek elnevezésérıl, 
azok jelölésérıl, a házszámozás rendjérıl, valamint a mővészeti alkotások közterületi elhelyezésérıl  
szóló 33/2008. (X. 1.) rendelete (a továbbiakban: R.) 11. § (4) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 

„11. § (4) A 11. § (1)-(3) bekezdését kell alkalmazni nem szerzıi jogvédelem alá esı 
emléktáblák kihelyezésénél is, kivéve a 11. § (1) bekezdés c) pontját.” 

 
2. § 

 
E rendelet 2009. október 15. napján lép hatályba. 
 
 
B é k é s ,  2009. október 1. 
  
 
 
 
  Izsó Gábor     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
            polgármester       jegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
2009. október 2-án 
 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
                    jegyzı 

 


