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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Pest Megye Környezetvédelméért Díj  

adományozása tárgyában 
 
Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei 
által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és 
fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények 
elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető 
díjat alapított. 

 
Fentiek elismerésére 2014-ben ismét meghirdetésre kerül a 

 
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj” 

 
című pályázat. 

 
A hatályos rendelet jelen felhívás mellékletét képezi, de letölthetők Pest megye 
honlapjáról (http://www.pestmegye.hu/palyazatok) is. 
 
A Közgyűlés a díjakról 2014. október 31-ig dönt, a díjak kiosztására a Megyenap 
alkalmából 2014 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor. 
 
A pályázatokat a rendeletben meghatározott feltételek szerint  
 

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 
Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda 

1052 Budapest, Városház u. 7. 
 
címre, Schindler-Kormos Eleonórának címezve, postai úton vagy személyesen lehet 
benyújtani.  
 
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:  
  

„Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2014” 
  
A beadási határidő 2014. szeptember 1. 
 
Felmerülő kérdéssel, problémával Schindler-Kormos Eleonóra területfejlesztési és 
területrendezési referenshez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken: 

 
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 
Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda  
1052 Budapest, Városház u. 7. 
Tel: 06-1-233-68-60; Fax: 06-1-233-68-90 
Mobil: 06-20-352-9609 
E-mail: kormose@pestmegye.hu  

 
 
 

http://www.pestmegye.hu/palyazatok


A pályázat követelményei 

 

 A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egyben összefűzött, vagy 
egybekötött A/4 formátumban. 

 Tartalmazza: 

o A javaslattevő nevét, címét, elérhetőségét (cím, telefon, email) 

o A javasolt személy vagy közösség nevét, címét, elérhetőségét (cím, 
telefon, email) 

o Javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid /néhány A/4 
gépelt oldal terjedelmű/ összefoglaló jellegű bemutatása, amely a 
végzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység 
eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, 
esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, 
dokumentálására fókuszál. A bemutatásnak azokat a szempontokat 
kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő 
színvonalát és eredményességét támasztják alá.  
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Pest Megye Közgyűlésének 8/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete 
Pest Megye Környezetvédelméért Díj alapításáról és adományozásának 

rendjéről 
 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 

1. §  Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli az épített és természetes 
környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett 
erőfeszítéseket, ezért a Pest megyei településeken e területen elért 
kiemelkedő teljesítmények elismerésére Pest Megye Környezetvédelméért 
Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapít. 

2. §  Pest Megye Környezetvédelméért Díj (a továbbiakban: díj) adományozható 
azoknak, akik Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, 
fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében olyan 
magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munkát végeztek, 
amelynek eredménye az adományozást megelőző évben valósult meg. 

3. § (1) Évente összesen két díj adományozható természetes személyek részére, 
két díj jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más 
szervezetek részére. Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, 
amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre kiemelt 
figyelmet fordítsanak. 

 (2) A Díj adományozására javaslatot tehetnek: 
  a) a Pest megyében élő természetes személyek,  
  b) a Pest megyei települési önkormányzatok, és 
  c) a Pest megyében tevékenykedő nonprofit szervezetek. 
 (3) A javaslattétel formai követelményeire, a javasattétel módjára és 

határidejére a javaslattételi felhívásban a megyei főépítész tesz javaslatot 
a közgyűlés elnöke részére. 

 (4) A javaslattétel feltétele a javaslattevőnek a javaslattételi felhívásban 
szereplő formai követelményeknek való megfelelés, valamint a díjazásra 
javasolt tevékenységének összefoglaló bemutatása, amely a végzett 
környezetvédelmi munka eredményességének, színvonalának, kiemelkedő 
értékének dokumentálására alkalmas. A bemutatásnak azokat a 
szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, 
kiemelkedő színvonalát és eredményességét alátámasztják.  

4. § (1) A díj odaítélésére a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság 
tesz javaslatot. 

 (2) A díj adományozásáról a közgyűlés dönt. 
 (3) A díj oklevél és emlékplakett formájában kerül átadásra. 

5. §  (1)  Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
 (2) Hatályát veszti a Pest Megye Környezetvédelméért Díj alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 9/2008. (III.01.) Pm. számú rendelet. 
 

 
dr. Szép Tibor s.k. 

Pest Megye Önkormányzatának 
jegyzője 

 dr. Szűcs Lajos s.k. 
Pest Megye Önkormányzata 

Közgyűlésének elnöke 
 

 


