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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek, településrészek elnevezéséről, azok
jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008.
(X.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmaz rendelkezéseket a művészeti alkotások
elhelyezésére – ezen belül az emléktábla elhelyezésének szabályaira – vonatkozóan.
A Rendelet értelmében a művészeti alkotások (emléktábla) elhelyezését bármely természetes vagy jogi
személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testületénél. A kezdeményező által benyújtott indítványt a Képviselő-testület
Oktatási, Kulturális és Sport valamint Pénzügyi bizottsága tárgyalja, majd ezt követően a Városi Főépítész a
városrendezési, építészeti megfontolások figyelembevételével állásfoglalást alakít ki a kezdeményezett
műalkotás (emléktábla) felállításának helyszínéről, valamint arról, hogy a városrendezési és építészeti
szabályzatoknak megfelel-e.
A Rendelet módosítására egyrészt az egyes rendelkezések pontosítása miatt volt szükség, másrészt
tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több kérelem is érkezett emléktábla elhelyezésére vonatkozóan – pl.
közel egy éve elhunyt személyre, évfordulóra vonatkozóan - , amelyeket a Városi Főépítész nem támogatott,
ezért javaslatára elkészítettük a Rendelet módosításának a tervezetét.
A Rendelet 11. §-a az alábbiak szerint szabályozza az emléktábla elhelyezésének szabályait.
„11. §
Emléktábla elhelyezésének szabályai
(1) Emléktábla elhelyezéséhez szükséges dokumentáció:
a) pontos (idegen nyelvű szöveg esetén nyelvi szakvéleménnyel, vagy hivatalos fordítással ellátott)
szövegtervezet,
b) az elbíráláshoz szükséges grafikai terv, elhelyezési tervdokumentáció, műszaki rajzzal és fotóval,
c) a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakvéleménye,
d) műemlék, helyi védettségű épület vagy műemléki 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 kezdeményező költsége és feladata.
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(3) Az emléktábla kihelyezéséről minden közforgalom elöl el nem zárt területen a Képviselő-testület a Városi
Főépítész véleményének kikérése alapján dönt.
(4) A 11. § (1)-(3) bekezdését kell alkalmazni nem szerzői jogvédelem alá eső emléktáblák kihelyezésénél is,
kivéve a 11. § (1) bekezdés c) pontját.”
A Rendelet-tervezet az alábbi módosítási javaslatotokat tartalmazza:
„11. § (1) Emléktábla elhelyezéséhez szükséges dokumentáció:
a) pontos (idegen nyelvű szöveg esetén nyelvi szakvéleménnyel, vagy hivatalos fordítással ellátott)
szövegtervezet,
b) az elbíráláshoz szükséges grafikai terv, elhelyezési tervdokumentáció, műszaki rajzzal és fotóval,
c) művészi kivitelezés esetén a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Képző- és
Iparművészeti Lektorátusának szakvéleményét az emléktábla művészeti értékére vonatkozóan
(melynek költségét a kezdeményező viseli),
d) műemlék, helyi védettségű épület vagy műemléki környezet esetében a hatáskörrel és
illetékeséggel rendelkező műemlékvédelmi hatóság szakvéleménye, szakhatósági engedélye,
e) az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata,
f) költségtervezet.”
A Rendelet 11. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„11. § (5) Emléktábla állítása iránti kérelmet természetes személyre vonatkozóan halála után,
legalább 5 év elmúltával lehet kezdeményezni.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője –
a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a
szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a tervezett rendeletmódosítással az emléktábla
elhelyezésének szabályai, a norma pontosabbá válik, a módosítás egyéb társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív terheket növelő hatásai nem jelentősek. A tervezet
végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak. A fent leírtak alapján a mellékelt rendelettervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály
indokolása is.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet
elfogadását.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2015. október 21.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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önkormányzati rendelete
A KÖZTERÜLETEK, TELEPÜLÉSRÉSZEK ELNEVEZÉSÉRŐL, AZOK JELÖLÉSÉRŐL, A
HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL, VALAMINT A MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KÖZTERÜLETI
ELHELYEZÉSÉRŐL szóló 33/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 109. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek, településrészek elnevezéséről, azok
jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló
33/2008. (X.1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Emléktábla elhelyezéséhez szükséges dokumentáció:
a) pontos (idegen nyelvű szöveg esetén nyelvi szakvéleménnyel, vagy hivatalos fordítással ellátott)
szövegtervezet,
b) az elbíráláshoz szükséges grafikai terv, elhelyezési tervdokumentáció, műszaki rajzzal és fotóval,
c) művészi kivitelezés esetén a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Képző- és
Iparművészeti Lektorátusának szakvéleményét az emléktábla művészeti értékére vonatkozóan
(melynek költségét a kezdeményező viseli),
d) műemlék, helyi védettségű épület vagy műemléki környezet esetében a hatáskörrel és illetékeséggel
rendelkező műemlékvédelmi hatóság szakvéleménye, szakhatósági engedélye,
e) az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata,
f) költségtervezet.”
2. § A Rendelet 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„11. § (5) Emléktábla állítása iránti kérelmet természetes személyre vonatkozóan halála után, legalább 5 év
elmúltával lehet kezdeményezni.”
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Békés, 2015. október 29.
Izsó Gábor sk
polgármester

Tárnok Lászlóné sk
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2015. …….… napján
Tárnok Lászlóné sk
jegyző
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