
Budakalász Város Önkormányzata 
37/2009. (X.30.) sz. rendelete 

 
a Kós Károly Építészeti Nívódíj  

 alapításáról és adományozásának rendjéről 
 

Űudakalász Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a budakalászi Kós Károly Építészeti Nívódíj alapításáról és 
adományozásának rendjér l a következ  rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

Űudakalász Város Önkormányzatának Képvisel -testülete Kós Károly Építészeti 
Nívódíj elnevezéssel elismer  díjat alapít. 

 
2.§ 

 
(1) A díj annak a tervez nek és építtet nek adományozható, akik Űudakalász 
közigazgatási területén építészeti alkotásukkal közrem ködtek az épített környezet 
min ségének jelent s javításában, értékteremtésben, a budakalászi építészeti 
hagyományok továbbéltetésében, hozzájárultak a városban létesült épületek építészeti 
színvonalának emeléséhez.  
 
(2) A díjat évente egy ingatlan tervez je és építtet je kaphatja.  
 
(3) A díjat a Polgármester Kós Károly építész és író születésnapján, minden év 
december 16-án adja át. 
 

3.§ 
 

(1) A díjjal oklevél ás bronzplakett, valamint pénzjutalom jár. 
 
(2) A díj adományozásával járó költségeket és a pénzjutalom összegét az 
önkormányzat éves költségvetésében meghatározza és biztosítja. Az alapítás évében 
50-50eFt pénzjutalom Budakalász Város Önkormányzat 10/2009.(III.5.) számú 
költségvetési rendeletében meghatározott polgármesteri keret terhére kerül kifizetésre.  
 
 
 

4. § 
 
(1) Az adományozást igazoló oklevelek az alábbiakat tartalmazza: 

- Budakalász Város címere 
- kitüntetett személyek neve 



- a díj megnevezése 
- adományozó neve 
- adományozás kelte 
- polgármester aláírása, pecsétlenyomata 

 
(2) A bronzplakett az alábbiakat tartalmazza: 

- Kós Károly arcképét 
- a díj megnevezését: „Kós Károly Építészeti Nívódíj” 
- a település nevét: „Űudakalász” 

 
5.§ 

 
(1) A díj elnyerésére e rendelet 1. melléklete szerinti nyilvános pályázat benyújtásával 
lehet pályázni. A pályázathoz mellékelni kell jelen rendelet 2. melléklete szerinti 
jelentkezési lapot és nyilatkozatot. 
 
(2) A díjra pályázatot minden tárgyév szeptember 30-ig lehet benyújtani. 
 
(3) A Bíráló Bizottságot Budakalász Város Önkormányzata Tervtanács elnöke 
(f építész) és általa a tervtanács tagjai közül kijelölt 2 f , valamint a 
Településfejlesztési Bizottság elnöke és az Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság 
elnöke alkotják.  
 
(4) A díj adományozásáról a Űíráló Űizottság szakmai ajánlása alapján a Képvisel -
testület dönt egyszer  szótöbbséggel. 
 

6.§ 
 
A díjazottak nevét és az adományozás évét nyilvántartásba kell venni.  

 
7.§ 

 
Ez a rendelet 2009. október 30-án lép hatályba azzal, hogy 2009-ben az 5. §. (2) 
bekezdésében megjelölt beadási határid  november 30. napja.  
 
 
 

Parlagi Endre            Dr. Molnár Éva 
  polgármester                   jegyz  
 
 
A rendelet kihirdetve: 2009. október 30-án. 
 
 
Dr. Molnár Éva 
jegyz  



1. sz. melléklet 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
I. RÉSZTVEV K KÖRE 

- A pályázat nyilvános, Budakalász Város közigazgatási területén megvalósult 

városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt 

vehet minden olyan személy, aki az épület megvalósításában, 

rekonstrukciójában felel s építész, kertépítész tervez ként, vagy építtet ként, 

tulajdonosként közrem ködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve 

kötelez nek ismeri el.  

- Az épület, alkotás megvalósításában közrem köd k (tervez  és tulajdonos) 

együttesen vehetnek részt a pályázaton. Egy épülettel, alkotással csak egy 

pályázat nyújtható be. Amennyiben a tervez  egyedül nyújtja be a pályázatot, 

akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képvisel je írásos 

beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész, 

kertépítész tervez  írásos beleegyezését kell mellékelnie. A pályázatra csak 

olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervez je azonos az építési és 

használatbavételi engedélyben feltüntetettel.  

 

II. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: 

Pályázni lehet, ha: 

- a pályázat beadásának id pontját megel z  öt éven belül került sor az épület 

ill. egyéb létesítmény használatbavételi engedélyének megadására, 

jóváhagyására megvalósítására, létrehozására. 

- Építésnél, telepítésnél az országos szakmai el írásokat, és az érvényes 

szabályozási tervben rögzített el írásokat maradéktalanul betartották, az 

engedély kiadását követ en a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra 

okot adó szabálysértés nem történt.  

- A pályázók vállalják a teljes nyilvánosságot.  



- A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság 

kéri – a létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, 

hogy a látogatás id pontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban 

megkapják.  

 

III. A PÁLYÁZATOK BEADÁSA  

- A pályázatot minden év szeptember 30. napjáig (az alapítás évében 2009. 

november 30-áig) kell Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának f építészi referenséhez személyesen vagy postán eljuttatni (2011 

Budakalász, Pet fi tér 1.). 

- A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését 

feltüntetve) kell összeállítani és beküldeni. 

- A Űíráló Űizottság a határid  után vagy hiányosan benyújtott pályam veket 

kizárja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a 

pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik 

magukat. 

 

IV. A PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK  

A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:  

- jelentkezési lap, továbbá az érintett tervez  és (vagy) építtet , tulajdonos 

hozzájárulási nyilatkozatai, 

- teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció, eredeti vagy 

még értékelhet  méret re kicsinyített méretarányban (m szaki leírás, 

alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz),  

- építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb létesítmény esetén az ezzel 

egyenérték  okirat,  

- fényképek: legalább Ő db a létesítményr l, különböz  néz pontokban 

felvéve.  

- A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.  



 

V. A PÁLYAM VEK ELŰÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA 

- A pályázatok elbírálásának f bb szempontjai az alábbiak: 

·      az épület, létesítmény, telepítése, környezetbe illesztése, Budakalászra 

jellemz  sajátosságok, motívumok megléte 

·      a térbeli bels  elrendezés megoldása,  

·      a létesítmény építészeti formálása,  

·      a szerkezet kialakításának színvonala.  

- A Űíráló Űizottság a beérkezett pályam veket minden év november 1ő-éig, 

az alapítás évében december 8-áig elbírálja és ajánlást fogalmaz meg a 

Képvisel -testület részére.  

 

VI. A PÁLYAM VEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, 

FELHASZNÁLÁSA  

A pályázaton eredményt elért pályam veket a helyi sajtóban és médiában, a 

város honlapján bemutatják. A díjazásban nem részesített terveket az 

eredményhirdetést l számított két hónapon belül lehet átvenni Űudakalász Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet 
 
 
 

Jelentkezési lap 
 
Az építészeti nívódíj pályázatra az alábbi épülettel ill. létesítménnyel nyújtom be pályázatom: 

Az épület, létesítmény 
 
megnevezése: 

 
…………………………………………………………………
………. 

 
címe: 

 
…………………………………………………………………
………. 

 
helyrajzi 
száma: 

 
…………………………………………………………………
………. 

 
építési ideje: 

 
…………………………………………………………………
………. 

 
Budakalász, 20... . .......................... 
 
 
név: 

 
…………………………………………………………………………. 

 
cím: 

 
…………………………………………………………………………. 

 
aláírás: 

 
…………………………………………………………………………. 

 

Nyilatkozat 
 
A benevezett épület, létesítmény pályázaton való indításához hozzájárulok, 
megtekintését biztosítom. A pályázati hirdetmény feltételeit magamra nézve 
kötelez nek ismerem el, a használatbavételi engedély joger sségét szavatolom.  
A pályázattal járó nyilvánosságot vállalom.  
 
Budakalász, 20... . .......................... 
 
 

Tervez    Építtet , Tulajdonos 
 


	Budakalász Város Önkormányzata
	Nyilatkozat


