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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Kulturált Települési Környezet Díj 
és 

Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja   
adományozása tárgyában 

 

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések épített és a természetes 

környezet minőségének javítására, a települések karakterének, építészeti értékeinek 

megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét. 

 
Fentiek elismerésére 2014-ben is meghirdetésre kerül a 

 

„Kulturált Települési Környezet Díj” 

 

valamint a megyében épülő színvonalas épületek díjazására alapított 
 

„Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja”   

 

című pályázat. 

 

A részletes pályázati hirdetményeket tartalmazó hatályos rendelet és a pályázati 
hirdetmények jelen felhívás mellékletét képezik, 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, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.  

 

A borítékra kérjük, írják rá a megfelelő pályázat címét:  

  
„Kulturált Települési Környezet Díj 2014” 

vagy 

„Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja 2014”   
 

A beadási határidő mindkét pályázat esetében 2014. július 7. 

 
Felmerülő kérdéssel, problémával Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítészhez lehet 

fordulni az alábbi elérhetőségeken: 

 

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 

Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda  
1052 Budapest, Városház u. 7. 

Tel: 06-1-233-68-61; Fax: 06-1-233-68-90 

Mobil: 06-20-9369-607 

E-mail: panyiz@pestmegye.hu

http://www.pestmegye.hu/palyazatok
mailto:panyiz@pestmegye.hu
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Pest Megye Közgyűlésének 7/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete 

a Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti 

Nívódíja 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. Kulturált Települési Környezet Díj 

1. §  Pest Megye Önkormányzatának Kulturált Települési Környezet Díja 

adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei 
települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát 

végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. 

2. § (1) A Kulturált Települési Környezet Díj évente nyilvános pályázat útján kerül 

adományozásra a településfejlesztésben elért, már megvalósult eredmények 

alapján, I., II. és III. helyezéssel. 

 (2) A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az 
előző három év során a pályázaton helyezést értek el. 

 (3) A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak azzal, hogy a jogi és 

önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság egy adott évre a pályázati kiírásra 

más szempontokat is meghatározhat: 

  a) környezetfejlesztési aktivitás,  
  b) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,  

  c) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település 

karakterének a megőrzése és kialakítása,  

  d) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés 

területén, 

  e) a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke. 
 (4) A pályázat formai követelményeire, a benyújtás módjára és határidejére a 

pályázati felhívásban a megyei főépítész tesz javaslatot a közgyűlés elnöke 

részére. 

 (5) A pályázati felhívást a közgyűlés elnöke évente közzéteszi. 

3. § (1) A pályázatokat a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság által 
meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli. 

 (2) A szakértői bizottság helyszíni szemlét is tarthat, amelynek időpontjáról az 

érintettet szükség esetén értesíti. 

 (3) A díj odaítélésére a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság tesz 

javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján. 

 (4) A díj adományozásáról a közgyűlés dönt. A díj helyezései megoszthatóak. 
 (5) A díj oklevél formájában kerül átadásra. 

 (6) A díjazottakról a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 

 

2. Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja 

4. §  Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja (a továbbiakban: Építészeti 
Nívódíj) adományozható azoknak, akik az igényes és gazdaságosan megépített, 

vagy magas színvonalú, értéknövelő módon rehabilitált Pest megyei lakó- és 

középület, üdülő, gazdasági épület megvalósításával az építészeti és 

környezetkultúra fejlődését elősegítették.  

5. § (1) Az Építészeti Nívódíj évente pályázat útján kerül adományozásra I., II. és III. 

helyezéssel. 
 (2) A pályázat nyilvános, azon az vehet részt, aki az épület megvalósításában 

tervezőként, építtetőként vagy kivitelezőként közreműködött, és akivel szemben 

kizáró körülmény nem áll fenn, valamint aki a pályázati kiírás feltételeit magára 

nézve kötelezőnek elismeri. 

 (3) A pályázatra az épület megvalósításában közreműködők együttesen vagy 
önállóan jelentkezhetnek. Ha a tervező önállóan nyújtotta be pályázatát, ehhez 
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mellékelnie kell az építtető írásos beleegyezését. Ha az építtető önállóan nyújtja 

be pályázatát, úgy ehhez mellékelnie kell az építész tervező írásos beleegyezését. 

Az önállóan pályázó kivitelező pályázatához mind a tervező, mind az építtető 

írásos beleegyező nyilatkozata szükséges.  

 (4) A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek 

  a) a használatbavételi engedélye a pályázat meghirdetésének időpontját megelőző 
öt éven belül került kiadásra,  

  b) a tervezése és építése során az adott területen érvényben lévő 

településrendezési eszközökben, az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendeletben rögzített előírásokat maradéktalanul 

betartották, és 
  c) az építési engedély kiadását követően az épület építése során építésrendészeti 

eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.  

 (5) A (4) bekezdés b) és c) pontja vonatkozásában a pályázathoz csatolni kell az 

engedélyeket kiállító építéshatóság igazolását az építési engedély kiadásakor, és 

az építkezés folyamán hatályban lévő előírások maradéktalan betartásáról. 

 (6) A pályázat formai követelményeire, a benyújtandó munkarészekre, a benyújtás 
módjára és határidejére a pályázati felhívásban a megyei főépítész tesz javaslatot 

a közgyűlés elnöke részére. 

6. § (1) A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak azzal, hogy a jogi és 

önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság egy adott pályázati kiírás 

vonatkozásában más szempontokat is meghatározhat: 
  a) az épület telepítése, környezetbe illesztése, 

  b) az alaprajz és a belső elrendezés megoldása, 

  c) a ház építészeti megformálása, tömeg- és homlokzatképzése, 

  d) a szerkezet kialakítása,  

  e) a kivitelezés és részletképzések színvonala. 

 (2) A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok az épületek, amelyek klíma- és 
energiatudatos építészeti megoldások alkalmazásával kerültek megvalósításra. 

 (3) Nem díjazható az építtető olyan épület esetén, amely az építkezés folyamán 

elidegenítésre került. 

7. § (1) A pályázatokat a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság által 

meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli. 
 (2)  A pályázóknak biztosítaniuk kell a bíráló bizottság számára az épületek és azok 

környezete részletes megtekintésének lehetőségét, feltéve, hogy a látogatás 

időpontjáról szóló értesítést 8 nappal korábban kézhez veszik. 

 (3) A díj odaítélésére a jogi és önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottság tesz 

javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján. 

 (4) A díj adományozásáról a közgyűlés dönt. A díj helyezései megoszthatóak. 
 (5) A díj oklevél formájában kerül átadásra. Amennyiben a pályázók között az 

építtető is szerepel, az első díjat elnyert épület építtetője részére az oklevél mellé 

plakett is jár. 

 (6) A díjazottakról a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 

 
3. Záró rendelkezések 

8. §  (1)  Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 (2) Hatályát veszti a Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye 

Önkormányzatának Építészeti Nívódíja alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 14/2011. (VI. 01.)  önkormányzati rendelet.  

 
 

 

dr. Szép Tibor s.k. 

Pest Megye Önkormányzatának 

jegyzője 

 dr. Szűcs Lajos s.k. 

Pest Megye Önkormányzata 

Közgyűlésének elnöke 
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A Kulturált Települési Környezet Díj pályázati hirdetménye 

 

 

A pályázat követelményei 

 

 A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybe összefűzött, vagy 
egybekötött formában. 

 A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy A/3-as formátumú dokumentáció lehet, amely 
tartalmazza a településfejlesztési akció részletes leírását, valamint a település átnézeti 

térképét az összes akcióterület bejelölésével. A leírásnak azokat a témaköröket kell 

érintenie, amelyek az akció sikerességének elbírálásához szükségesek. 

 Az akció előzményeit, lebonyolítását, eredményeit és színvonalát bemutató 
fotódokumentáció maximum A/4-es formátumú fényképből – esetleg rajzokból is – álljon, 

amely sikeres pályázat esetén közlésre alkalmas. Amennyiben a pályázónak 

rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani. 

 

A pályaművek bemutatása és visszaadása 

 

 A megyei pályázaton eredményt elért pályaművek a média útján bemutatásra kerülnek. A 
díjazásban, valamint dicséretben nem részesített pályaműveket a pályázó kérésére 

visszaadjuk. Azokat az eredményhirdetéstől számított egy éven belül lehet átvenni 
személyesen a megyei főépítésznél. 

 

A pályázat beadási határideje 

 
 A pályázatot 2014. július 7-ig lehet személyesen vagy postán eljuttatni az alábbi címre: 

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, megyei főépítész (Budapest V., Városház u. 7., 
postacím: 1364 Budapest, Pf. 112.). 
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Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja pályázati hirdetménye 

 

 

A pályázat követelményei 

 

 A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybe összefűzött, vagy 
egybekötött formában. 

 A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak: 

a) jelentkezési lap a pályázaton induló résztvevők nevének, címének, telefonszámának, 

e-mail-címének feltüntetésével, a nyilvánosság vállalására vonatkozó 

nyilatkozatukkal, továbbá a rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott 

hozzájárulási nyilatkozatokkal, 

b) a település átnézeti térképe az adott épület helyszínének bejelölésével,  

c) az építési engedélyezési tervdokumentációnak az épület építészeti értékeinek, 

gazdaságosságának, igényességének megítéléséhez szükséges munkarészei (műszaki 

leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz) M=1:100, vagy M=1:200 

méretarányban. Amennyiben az épület nagysága vagy a tervrajz jellege indokolja, 

más választott léptékben is be lehet nyújtani az olvashatóság feltételeinek 

biztosításával, 

d) a jogerős építési és használatbavételi engedély másolata,  

e) legalább 4 db – különböző nézőpontokból felvett – fénykép az épület külső 

megjelenéséről, valamint belső fotók tetszőleges számban. Amennyiben a pályázónak 

rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani. 

 A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet. A rajzi 
munkarészek szükség esetén A/4 vagy A/3 méretre hajtogatva dokumentálandók. 

 A bíráló bizottság a határidő után, hiányosan, vagy nem egybekötve benyújtott 
pályaműveket kizárhatja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, 
a pályázati kiírás feltételeinek és a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat. 

 

A pályaművek bemutatása és visszaadása  

 

 A megyei pályázaton eredményt elért pályaművek a média útján bemutatásra kerülnek. A 
díjazásban, valamint dicséretben nem részesített pályaműveket a pályázó kérésére 
visszaadjuk. Azokat az eredményhirdetéstől számított egy éven belül lehet átvenni 

személyesen a megyei főépítésznél. 

 

A pályázat beadási határideje 

 
 A pályázatot 2014. július 7-ig lehet személyesen vagy postán eljuttatni az alábbi címre: 

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, megyei főépítész (Budapest V., Városház u. 7., 

postacím: 1364 Budapest, Pf. 112.). 

 


