
163. 

EGYSÉGES SZERKEZET 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2016. (VIII.02.)2, 42/2012. (VIII. 09.) önkormányzati rendelettel módosított  

43/2004. (VII. 30.) rendelete 

 

a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás 

rendjéről 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján rendeletet alkot Budakeszi Építészeti Értékeiért díj 

megalapításáról és az adományozás rendjéről. Attól a céltól vezérelve alkotja a 

rendeletet, hogy a település értékes építészeti hagyományait megőrző felújításokat és 

a településképhez méltó módon alkalmazkodó, korszerű, színvonalas új épületek 

megvalósítását példaként állíthassa a jelen és az utókor elé, és ezzel az alkotó 

tervezők, kivitelezők és nem utolsó sorban építtetők személyét és művét elismerésben 

részesíthesse. 

 

BUDAKESZI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT DÍJAT 

 

alapít és ezen elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a 

következőkben szabályozza: 

 

1. § 

 

(1) Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj (továbbiakban: DÍJ) adományozható a 

Budakeszi helyileg védett épületek listáján szereplő épület felújításában, 

továbbá a településképhez jól alkalmazkodó, értéknövelő módon felújított 

épület, vagy korszerű, színvonalas új épület megvalósításában részt vevő 

tervezőknek, kivitelezőnek és építtetőnek. 

(2) A díjazásra fordítható összeget az éves költségvetési rendelet elfogadásakor a 

Képviselőtestület határozza meg.  

(3) Hatályát vesztette.1 

(4) A Díj teljes összege építtetőket illeti meg.  

(5) A Díjjal külön erre a célra készített díszoklevél és emléktábla jár. 

(6) A díszoklevelet a tervező, a kivitelező és az építtető mindegyike külön-külön 

kapja. 

(7) Az emléktábla A/3 méretű átlátszó, víztiszta plexiből, vagy üvegből készülő 

tábla, melyen megjelölendő a „Budakeszi Építészeti Értékeiért díj” felirat, a 

díjazás évszáma, Budakeszi város címere, a díj adományozói, az építtető, 

tervező és kivitelező neve.  

(8)  Az emléktáblát az épületen - a közterületről jól látható módon - az 

Önkormányzat által kijelölt szerv helyezi el az ingatlan tulajdonosával, és a 

főépítésszel egyeztetett helyre.  
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(9) A Díj évente adományozható három kategóriában:  

I. kategória: felújított helyileg védett, vagy értéknövelő módon felújított, 

korszerűsített (helyileg nem védett) lakóépületre. 

II. kategória: újonnan létesült lakóépület. 

III. kategória: közintézmény, vagy kereskedelmi, vagy szolgáltató építmény. 

 
A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE 

2. § 

 

(1) A Díj elbírálásáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

dönt.1,2 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt döntéshez minősített többség szükséges.1 

(3) A díj odaítélése zárt ülésen történik. 1 

(4) A Díjat minden évben az augusztus 20-i ünnepi képviselő-testületi ülés 

keretében a Polgármester adja át.2 

(5) A pályázatot tárgyi év március 30-ig meg kell hirdetni a Budakeszi 

Hírmondóban. 

(6) Díjazásra minden természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet javaslatot tehet. A javaslatokat rövid indokolással és 

min. egy fényképpel július 15-ig kell írásban benyújtani. 1 

(7) 1,2 

(8) A díjazás eredményét legkésőbb a Budakeszi Hírmondó tárgyi év szeptemberi 

számában közzé kell tenni. 1 

 

A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI 

3. § 

 

(1) I. kategória: Felújított helyileg védett épület vagy értéknövelő módon felújított, 

korszerűsített (helyileg nem védett) lakóépület esetében: 

a./ A vonatkozó helyi rendeletben előírtak betartása, különös tekintettel 

a helyi védelemre, 

b./ Az építészeti örökség értékeinek megőrzése, felelevenítése (pld. 

archív dokumentumok szerinti külső felújítás). 

c./ Ötletek a múlt és jelenkor igényeinek összhangjára, 

d./  A környezet és az épület összhangja. Külső megjelenés esztétikája. 

(2) II. kategória: Újonnan létesített lakóépület esetében: 

a./ A vonatkozó helyi rendeletekben  előírtak betartása,  

b./ A környezethez való alkalmazkodás (terepviszonyok, növényzet, 

szomszédos épületek, az illeszkedés szabályai). 

c./  A környezet és az épület összhangja.  

d./ A külső megjelenés esztétikája. 

(3) III. kategória: közintézmény, vagy kereskedelmi, vagy szolgáltató építmény 

esetében: 

a./ A vonatkozó helyi rendeletekben  előírtak betartása,  

b./ A környezethez való alkalmazkodás (terepviszonyok, növényzet, 

szomszédos épületek, az illeszkedés szabályai). 

                                                 
1 42/2012. (VIII. 09.) Hatálybalépés: 2012. augusztus 09. 
2 Módosította a 22/2016. (VIII.02.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. augusztus 3-tól. 
2 Módosította a 22/2016. (VIII.02.) ör. 2. §-a. Hatályos 2016. augusztus 3-tól. 
2 Hatályon kívül helyezte a 22/2016. (VIII.02.) ör. 3. §-a. Hatályon kívül 2016. augusztus 3-tól. 



c./  A környezet és az épület összhangja.  

d./ A külső megjelenés esztétikája. 

(4) A vonatkozó országos jogszabályokban, vagy helyi rendeletekben 

megfogalmazottak be nem tartása díjazásból való kizárással jár. 

 

4. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) A Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás 

rendjéről szóló 16/2003. (III. 11.) számú rendelet e rendelet kihirdetésének 

napján hatályát veszti. 

 

 

Budakeszi, 2012. augusztus 09. 

 

 

 

 Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester jegyző 

 

 

Közzétételi záradék: 

E rendeletet 2012. augusztus 09-től szeptember 09-ig közzétettem. 

 

 

  

Dr. Szelenczy Gabriella 

               jegyző 

 

 


