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Szabályozási koncepció 

 

 

 

A művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló rendelet megalkotásához 

 

1. A rendelet célja: azon helyi szabályok megállapítása, melyek a kulturális, művészeti, 

városrendezési, építészeti szempontokat alapul véve igényes, színvonalas művészeti alkotások 

esztétikus közterületi elhelyezését biztosítják. 

 

2.  A rendelet tárgyi hatálya: kiterjed Pomáz város közigazgatási határain belüli 

közterületeken felállításra kerülő művészeti alkotásokra, továbbá középületeken és 

magánépületek közterületet érintő részén elhelyezendő, a közönség által megtekinthető 

emléktáblákra, valamint a köztéri művészeti alkotások és emléktáblák áthelyezésére, 

lebontására. Művészeti alkotások különösen: 

Emlékművek, szobrok, plasztikák, emlékkövet, domborművek, murális* munkák, díszkutak, 

kertépítészeti műtárgyak. (* A murális művészet: mely közvetlenül fal, mennyezet, vagy más 

állandó építészeti felület díszítését szolgálja.) 

 

3. Művészeti alkotás elhelyezésének kezdeményezése: 

Művészeti alkotások elhelyezését bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton 

kezdeményezheti Pomáz Város Önkormányzatánál. A dokumentáció költségei a 

kezdeményezőt terhelik. 

Ha a kezdeményező a képviselő-testület tagja vagy bizottsága, az előkészítés megkezdéséről és 

költségviseléséről a képviselő-testület dönt. 

 

4. Kezdeményezéshez csatolandó dokumentáció tartalma: 

4.1. Szoborállítás elhelyezéséhez szükséges dokumentáció: 

a) szobor elhelyezéséhez szükséges közüzemi, illetve közmű hozzájárulás, amennyiben a 

művészeti alkotás jellege megkívánja, 



b) a művészeti alkotás OMSZI Nonprofit Kft. által tervzsűrin elbírált és szakvéleménybe 

foglalt terve, modellje, elhelyezésének terve, 

c) az elkészült művészeti alkotás OMSZI Nonprofit Kft. köztéri szakvéleményezés kész 

állapotú zsűrijének (kérésre árzsűrijének) szakvéleménye, 

d) a terület jellegének megfelelően a Pest Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály (1051 Budapest, Sas utca. 25.) 

álláspontja 

e) költségtervezet. 

 

4.2. 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) az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleménye, 

d) műemlék, helyi védettségű épület vagy műemléki környezet esetében a Pest Megyei 

Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály (1051 

Budapest, Sas utca. 25.) álláspontja, 

e) az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, 

f) költségtervezet. 

 

5. Döntés előkészítése 

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

feladatokra vonatkozóan, valamint a művészeti alkotások véleményezését illetően a 

Polgármesteri Hivatal végzi el. 

a) Hatáskörrel rendelkező bizottságok véleményének beszerzése (művészeti, 

esztétikai, várostörténeti szempontok alapján állásfoglalást hoz arról, hogy a 

kezdeményező által javasolt mű megvalósításával és a tervezett helyszínnel egyetért-e). 

b) Városi Főépítész véleményének kikérése (városképi, városrendezési és 

építészeti szabályoknak való megfelelés) 

c) szerzői jogi kérdések rendezése 

 

 

 



6. Képviselő-testület engedélyező döntés tartalma: 

a) a művészeti alkotás pontos helyét, 

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

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

adományozók körére), 

d) a műalkotás képét és környezetkialakítási látványterve 

 

7. Művészeti alkotások katasztere: 

Nyilvántartás a városban található művészeti alkotásokról  

Tartalma: Döntések, és azok mellékletei, az előkészítési és megvalósulási dokumentáció 

Vezeti: Polgármesteri Hivatal 

 

8. A művészeti alkotások karbantartása 

Tulajdonosi és önkormányzati feladatok 

 

 

 


