
BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2016. (V.1.) önkormányzati rendelete 
 

műalkotások és emléktáblák közterületi elhelyezéséről 
 

 

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-

kezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, továbbá a helyi önkor-

mányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-ában meghatározott fela-

datkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 

A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek a kulturális, művészeti, telepü-

lésrendezési, építészeti szempontokat alapul véve igényes, színvonalas műalkotások, köztéri 

szobrok, emléktáblák esztétikus közterületi elhelyezését biztosítják.  
 

2. §  
 

A rendelet hatálya kiterjed Biri község közigazgatási határain belüli közterületeken felállításra 

kerülő alkotásokra, továbbá középületeken és magánépületek közterületet érintő részén 

elhelyezendő, a közönség által megtekinthető emléktáblákra, valamint a köztéri alkotások és 

emléktáblák áthelyezésére, lebontására.
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3. §  
 

E rendelet alkalmazásában:  

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-

vény alapján közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyil-

vántartás ekként tart nyilván.  

b) közterületen elhelyezhető alkotások: emlékművek, emléktáblák, szobrok, plasztikák, 

emlékkövek, domborművek, díszkutak, kertépítészeti műtárgyak.
2
  

c)
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4. §  
 

A 3. § b) pontjában meghatározott alkotások elhelyezését bármely természetes vagy jogi 

személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti 

Biri Község polgármesterénél.
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5. §
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(1) A közterületen elhelyezhető alkotások elhelyezéséhez szükséges dokumentumok: az 

elhelyezéshez szükséges közüzemi, illetve közmű hozzájárulás, amennyiben az alkotás 

jellege megkívánja. 

 (2) Emléktábla elhelyezéséhez szükséges dokumentumok:  

a) pontos (idegen nyelvű szöveg esetén hivatalos fordítással ellátott) szövegtervezet,  

b) elhelyezési tervdokumentáció,  
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c) műemlék, helyi védettségű épület vagy műemléki környezet esetében a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező műemlékvédelmi hatóság szakvéleménye.  

 (3) Emléktábla állítása iránti kérelmet természetes személyre vonatkozóan halála után, 

legalább egy év elmúltával lehet kezdeményezni.  
 

6. §  
 

Az elhelyezésre vonatkozó döntés előkészítését a helyszín kijelölésére és az építészeti jellegű 

feladatokra vonatkozóan a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltsége végzi 

el.  
 

7. §
6
 

 

(1) A kezdeményező által benyújtott kérelmet a Képviselő-testület tárgyalja meg.  

(2) A Képviselő-testület kulturális, művészeti, esztétikai, településtörténeti szempontok, vala-

mint településrendezési, építészeti megfontolások figyelembevételével dönt a kezdemé-

nyezett műalkotás felállításának helyszínéről; arról, hogy a településrendezési és építészeti 

szabályoknak megfelel-e, valamint arról, hogy a kezdeményező által javasolt mű megva-

lósításával és a tervezett helyszínnel egyetért-e.  

(3) A 3. § b) pontjában meghatározott alkotások köztéri elhelyezéséről a képviselő-testület 

határozatban dönt.  

(4) A képviselő-testület határozatának tartalmaznia kell:  

a) az alkotás pontos helyét,  

b) a mű alkotóját, címét, méreteit, anyagát,  

c) az alkotáson szereplő felirat pontos szövegét, szükség esetén kitérve az esetleges ado-

mányozók körére.  

 

8. §
7
  

 

A 3. § b) pontjában meghatározott alkotások közterületi elhelyezésének megvalósítását csak a 

mű felállítására vonatkozó képviselő-testületi határozat meghozatalát követően lehet 

megkezdeni.  
 

9. §  
 

Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba. 
 

 

P.H. 
 

 

Almási Katalin                                                                       Gyirán Zoltán 

   polgármester                                                                                                              jegyző 

                                                           
6
 A 9/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. július 15-től. 

7
 A 9/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2016. július 15-től. 


