
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2004. (IV.30.) rendelete

a közterületi szobrok, emlékművek, díszkutak, emléktáblák állításáról és
védelméről

a 46/2005.(X.28.) rendelet módosításaival egységes szerkezetben

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alkotmány  44/A.  §.  (2)
bekezdése,  valamint  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990  évi  LXV.  Törvény  16.  §.  (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-
testülete  a  város  közigazgatási  területén  lévő  közterületi  szobrok,  emlékművek,  díszkutak,
emléktáblák állítása és megőrzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza Város közigazgatási területén található és létesítendő
közterületi szobrokra, emlékművekre, díszkutakra, egyéb köztéri alkotásokra, emléktáblákra. 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
2.§.

(1) Közterületi szobrok, emlékművek, díszkutak, emléktáblák állítására vonatkozó szándékot a
kezdeményezőnek legalább 60 nappal korábban a Polgármesterhez írásban kell benyújtania.
Amennyiben  az  emléktábla  nem  önkormányzati  tulajdonú  épületre  kerül  a  tulajdonos
hozzájáruló nyilatkozatát a kérelemhez egyidejűleg csatolni kell.

(2) Közterületi  szobrok,  emlékművek,  díszkutak,  emléktáblák  felállításáról  a  szakbizottság
véleményezését követően a Képviselő-testület dönt.

(3) A  közterületi  szobrok,  emlékművek,  díszkutak  téli  védelmét  Kiskunfélegyháza  Város
Önkormányzata biztosítja.

(a) Az időjárás viszontagságainak kitett fa, kő, műkő anyagú köztéri alkotásokat minden év
november  1-től  március  31-ig  a  téli  fagyvédelem  érdekében  vízhatlan  anyaggal  le  kell
takarni. A borítást úgy kell rögzíteni, hogy azt a szél ne bonthassa meg és a takarás miatt
megnövekedő szélterhelés a köztéri alkotásban kárt ne tegyen.

(b) Fém  szobrok  és  köztéri  alkotások  estében  nem  szükséges  a  téli  fagyvédelem,  ha
megfelelő  felületvédelmet  –  patinázást,  vagy  festést  –  kapnak.  Amennyiben  a  szükséges
felületkezelés nem készül el a (3)/a pontban leírtak szerint kell eljárni.

(4) A közterületen álló szobrok, emlékművek, díszkutak megőrzésével kapcsolatos feladatok:

(a) állapotfelmérés

(b) az elvégzendő munkák ütemezése

(c) a helyükről elmozdított alkotások restaurálást követően – lehetőség szerint – eredeti
helyükre történő elhelyezése

(d) új alkotások helyének kijelölése
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(5) A köztéri alkotások állagmegóvási, felújítási munkáit referenciákkal rendelkező vállalkozó
végezheti meghívásos pályázat alapján.

(6) Az egyházi tulajdonban lévő, közterületen álló alkotások védelme, restaurálása érdekében
együttműködésre kell törekedni.

(7) Közterületen  zsűrizett,  vagy  pályázatban  előírt  módon  elbírált  alkotások  kerülhetnek
elhelyezésre.

3. §.

(1) A közterületi  szobrok,  emlékművek,  díszkutak  megóvásához  a  mindenkori  költségvetési
rendelet biztosít fedezetet.

(2) A  közterületi  szobrok,  emlékművek,  díszkutak  védelmét  Kiskunfélegyháza  Város
Önkormányzata a helyi szakmai és társadalmi szervezetekkel együtt kívánja biztosítani az
elkészítendő feladatterv alapján.

(3) 1,2

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §.

Jelen  rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 25/2001.
(XI.05.) önkormányzati rendelet.

Kiskunfélegyháza, 2004. április 20.

Ficsór József  Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
 Polgármester jegyző   

A rendelet kihirdetve:

Kiskunfélegyháza, 2004. április 30.

                                                                           Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
                                                                                                          jegyző

1 Beiktatta a 46/2005(X.28.) rendelet, hatályos 2005. november 1-től.
2 Törölte a 46/2009.(XII.18). rendelet, hatálytalan 2009. december 18-tól.
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