Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
műalkotások és egyéb alkotások nyilvános helyen történő elhelyezésének szabályairól
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 109. §-ában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és
107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet 2. melléklet 4.2. pont 4.2.1. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Baja Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Baja Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) valamennyi
közterületén, valamint kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon, továbbá egyéb tulajdonú
ingatlan közterülettel közvetlenül határos határvonalán vagy közterülettel közvetlenül határos homlokzatán
állandó jelleggel elhelyezni kívánt, e rendelet szerinti műalkotásokkal, valamint egyéb alkotásokkal
kapcsolatos eljárásra, valamint e műalkotások és egyéb alkotások áthelyezésével vagy eltávolításával
kapcsolatos eljárásra.
2. §
(1) E rendelet alkalmazása során
a) műalkotás: olyan egyedi, emberi alkotás, amely művészi értéket hordoz,
b) egyéb alkotás: a műalkotásnak nem minősülő emlékkő, emlékoszlop, emléktábla, vagy egyéb
emlékmű, továbbá az emlékhely.
(2) Élő személy tiszteletére műalkotás, egyéb alkotás nem helyezhető el, tiszteletére emlékhely nem
alakítható ki.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az ideiglenesen elhelyezni kívánt műalkotásokra és egyéb alkotásokra.
(4) Az e rendelet szerint elhelyezni kívánt műalkotás vagy egyéb alkotás a közízlést nem sértheti, továbbá
az önkormányzat jogát, jogos érdekét nem sértheti vagy veszélyeztetheti, nem járhat a lakosság vagy
bármely emberi csoport méltóságának sérelmével, nem hívhat fel mások jogainak, jogos érdekének
megsértésére, mások elleni erőszakra, valamint nem tartalmazhat a törvény által tiltott önkényuralmi
jelképet, és mások vallási érzületét sértő jelképet.
2. A műalkotás és egyéb alkotás elhelyezése, áthelyezése, eltávolítása
3. §
(1) Műalkotás és egyéb alkotás elhelyezését, áthelyezését, eltávolítását
a) a polgármester, az alpolgármester,
b) a helyi önkormányzati képviselő, az önkormányzati képviselőcsoport,
c) a képviselő-testület állandó bizottsága,
d) az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv alkalmazotti közössége,
e) Baja városban működő, az Országgyűlés által elismert egyház,
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f) Baja városban székhellyel vagy képviselettel rendelkező, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet, valamint a közalapítvány
kezdeményezheti.
(2) A műalkotás vagy egyéb alkotás elhelyezésére, áthelyezésére, eltávolítására vonatkozó kezdeményezést
Baja Város Jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) kell benyújtani.
(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell
a) a műalkotás, az egyéb alkotás főbb ismertetőjegyeit és az azon elhelyezni tervezett szöveget,
b) elhelyezés, kihelyezés esetén az ezt indokoló leírást,
c) áthelyezésre, eltávolításra vonatkozó javaslat esetén ennek indokát,
d) javaslatot a kihelyezés helyére, módjára,
e) a kezdeményező megnevezését és lakóhelyét vagy székhelyét,
f) az (1) bekezdés e)-f) pontban meghatározott kezdeményező esetén nyilatkozatot a költségek
meghatározott hányada viselésének, valamint a fenntartás és szükség szerinti felújítás vállalásáról.
(4) Amennyiben a kezdeményezés nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt követelményeknek, a jegyző a
beérkezéstől számított tíz napon belül a kezdeményezőt a hiányok pótlására szólítja fel. Amennyiben a
kezdeményező ennek nem tesz eleget, úgy a jegyző a hiánypótlás maradéktalan teljesítéséig a további
intézkedéseket felfüggeszti.
(5) Amennyiben a benyújtott kezdeményezés megfelel a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek, a
kezdeményezést öttagú munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) a kezdeményezés vagy
hiánypótlás beérkezését követő harminc napon belül megvizsgálja, és véleményezi.
(6) Az
a)
b)
c)
d)

(5) bekezdés szerinti munkacsoport állandó tagjai:
Baja Város Főépítésze,
a Bajai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának irodavezetője,
a Bajai Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának irodavezetője,
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának
elnöke,
e) a Türr István Múzeum igazgatója.

(7) A munkacsoport saját tagjai közül elnököt választ, aki a munkacsoport üléseit – a Bajai Polgármesteri
Hivatal közreműködésével – előkészíti és levezeti, a munkacsoport véleményét véglegesíti. A
munkacsoport, üléseire, a kezdeményezéstől függően szakértő vagy további más személyt vagy
szervezetet, továbbá a kezdeményezőt tanácskozási joggal meghívhatja.
(8) A munkacsoport a beérkezett kezdeményezésről komplex szakmai véleményt nyilvánít a képviselőtestület számára.
(9) Műalkotás esetén a jegyző gondoskodik a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvélemény
beszerzéséről.
(10) A képviselő-testületi döntésre irányuló előterjesztésnek tartalmaznia kell a műalkotás vagy egyéb
alkotás műszaki dokumentációját, amely tartalmazza a helyszínrajzot az elhelyezésről és a környezetbe
illesztésről, szükség szerint a meglévő és tervezett közművekről, továbbá szükség szerint az alkotás
méretarányos modelljét vagy elektronikus látványtervét az anyaghasználat megjelölésévével és a felirat
szöveg-tervezetével.
(11) A műalkotás vagy egyéb alkotás elhelyezéséről, áthelyezéséről vagy eltávolításáról, szövegének
megváltoztatásáról – a képviselő-testület valamennyi állandó bizottsága véleményének kikérésével – a
képviselő-testület a munkacsoport komplex szakmai véleményének birtokában, valamint a 4. § (3)
bekezdésében foglalt megállapodás megkötését követően dönt.
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4. §
(1) A 3. § (1) bekezdés a)-d) pontban megjelölt személyek és szervezetek által történt kezdeményezés
esetén a műalkotás vagy egyéb alkotás elhelyezésének, áthelyezésének és eltávolításának költségei az
önkormányzatot terhelik.
(2) A 3. § (1) bekezdés e)-f) pontban megjelölt személyek és szervezetek által történt kezdeményezés
esetén a műalkotás vagy egyéb alkotás elhelyezése, áthelyezése, eltávolítása költségeinek legalább 50
%-át a kezdeményezőnek kell viselnie. Különösen indokolt esetben a kezdeményező által viselendő
költséghányad mértéke 50 %-nál kevesebb is lehet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott költségviselésről az önkormányzatnak és a kezdeményezőnek írásban
meg kell állapodnia. Az egyeztetéseket a 3. § (3) bekezdés f) pont alapján előterjesztett nyilatkozat
alapján az önkormányzat képviseletében a polgármester folytatja le és a megállapodás esetén azt az
önkormányzat nevében a kezdeményezővel megköti. Az önrész mértékét – ha a megállapodás ettől
eltérően nem rendelkezik – a kezdeményezőnek a műalkotás, egyéb alkotás elhelyezését, áthelyezését,
eltávolítását megelőzően kell megfizetnie az önkormányzatnak.
(4) A műalkotás vagy egyéb alkotás elhelyezéséről, áthelyezéséről, eltávolításáról – amennyiben a
megállapodás eltérően nem rendelkezik – az önkormányzat gondoskodik.
(5) A műalkotás, egyéb alkotás fenntartásának költségei
a) a 3. § (1) bekezdés a)-d) pontban meghatározott személyek vagy szervezetek által történt
kezdeményezés esetén az önkormányzatot,
b) a 3. § (1) bekezdés e)-f) pontban meghatározott személyek vagy szervezetek által történt
kezdeményezés esetén – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik – a kezdeményezőt
terhelik.
5. §
A képviselő-testületi döntés hiányában elhelyezett műalkotás, egyéb alkotás elhelyezőjét a polgármester
megfelelő, de legalább tizenöt napos határidő tűzésével az eltávolításra írásban felszólítja, majd ennek
eredménytelensége esetén a műalkotást vagy egyéb alkotást az azt elhelyező költségére eltávolíttathatja és
elszállíttathatja, majd őrzéséről gondoskodik, és legalább kilencven napos tárolást követően megsemmisítheti.
Az eltávolításból és megsemmisítésből származó költségeket az elhelyező köteles megtéríteni az
önkormányzatnak.
3. Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) A 7. § 2016. január 1. napján lép hatályba és 2016. január 2. napján hatályát veszti.
7. §
(1) Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testületi és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SzMSz)
2. melléklet 1.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A KESZB véleményezi]
„1.2.4. műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
eltávolításával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztést,”
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elhelyezésével,

áthelyezésével,

(2) Az SzMSz 2. melléklet 1.3.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A KESZB]
„1.3.8. javaslatot tehet a képviselő-testületnek műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
elhelyezésével, áthelyezésével, eltávolításával kapcsolatban,”
(3) Az SzMSz 2. melléklet 2.2. pontja a következő 2.2.4. alponttal egészül ki:
[A KISB véleményezi]
„2.2.4. műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
eltávolításával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztést.”

elhelyezésével,

áthelyezésével,

(4) Az SzMSz 2. melléklet 2.3. pontja a következő 2.3.11. alponttal egészül ki:
[A KISB]
„2.3.11. javaslatot tehet a képviselő-testületnek műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
elhelyezésével, áthelyezésével, eltávolításával kapcsolatban.”
(5) Az SzMSz 2. melléklet 3.2. pontja a következő 3.2.8. alponttal egészül ki:
[A PVGB véleményezi]
„3.2.8. műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
eltávolításával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztést.”

elhelyezésével,

áthelyezésével,

(6) Az SzMSz 2. melléklet 3.3 pontja a következő 3.3.11. alponttal egészül ki:
[A PVGB]
„3.3.11. javaslatot tehet a képviselő-testületnek műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
elhelyezésével, áthelyezésével, eltávolításával kapcsolatban.”
(7) Az SzMSz 2. melléklet 4.2. pontja a következő 4.2.5. alponttal egészül ki:
[Az ÜJB véleményezi]
„4.2.5. műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
eltávolításával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztést.”

elhelyezésével,

áthelyezésével,

(8) Az SzMSz 2. melléklet 4.3. pontja a következő 4.3.14. alponttal egészül ki:
[Az ÜJB]
„4.3.14. javaslatot tehet a képviselő-testületnek műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
elhelyezésével, áthelyezésével, eltávolításával kapcsolatban.”
(9) Az SzMSz 2. melléklet 5.2. pontja a következő 5.2.6. alponttal egészül ki:
[A VKB véleményezi]
„5.2.6. műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
eltávolításával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztést.”

elhelyezésével,

(10) Az SzMSz 2. melléklet 5.3. pontja a következő 5.3.11. alponttal egészül ki:
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áthelyezésével,

[A VKB]
„5.3.11. javaslatot tehet a képviselő-testületnek műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
elhelyezésével, áthelyezésével, eltávolításával kapcsolatban.”
(11) Az SzMSz 4. melléklet 7. pontja a következő 7.4. alponttal egészül ki:
[7. Egyéb feladat- és hatáskörök]
„7.4. javaslatot tehet a képviselő-testületnek műalkotás, egyéb alkotás nyilvános helyen történő
elhelyezésével, áthelyezésével, eltávolításával kapcsolatban.”

Fercsák Róbert
polgármester

dr. Papp Zoltán
jegyző

Záradék:
E rendelet 2015. december 21. napján kihirdetésre került.
dr. Papp Zoltán
jegyző
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