
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
43/2004. (VII. 30.) rendelete 

 
a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás 

rendjérıl 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-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 rendjérıl. Attól a céltól vezérelve alkotja a 
rendeletet, hogy a település értékes építészeti hagyományait megırzı felújításokat és 
a településképhez méltó módon alkalmazkodó, korszerő, színvonalas új épületek 
megvalósítását példaként állíthassa a jelen és az utókor elé, és ezzel az alkotó 
tervezık, kivitelezık és nem utolsó sorban építtetık személyét és mővét elismerésben 
részesíthesse. 
 

BUDAKESZI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT DÍJAT 
 

alapít és ezen elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a 
következıkben szabályozza: 
 

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

Budakeszi helyileg védett épületek listáján szereplı épület felújításában, 
továbbá a településképhez jól alkalmazkodó, értéknövelı módon felújított 
épület, vagy korszerő, színvonalas új épület megvalósításában részt vevı 
tervezıknek, kivitelezınek és építtetınek. 

(2) A díjazásra fordítható összeget az éves költségvetési rendelet elfogadásakor a 
Képviselıtestület határozza meg.  

(3) A díj mellé építtetı, tervezı és kivitelezı egy-egy „Budakeszi Évszázadai a 
harmadik évezred kezdetéig” címő könyvet kap. 

(4) A Díj teljes összege építtetıket illeti meg.  
(5) A Díjjal külön erre a célra készített díszoklevél és emléktábla jár. 
(6) A díszoklevelet a tervezı, a kivitelezı és az építtetı mindegyike külön-külön 

kapja. 
(7) Az emléktábla A/3 mérető átlátszó, víztiszta plexibıl, vagy üvegbıl készülı 

tábla, melyen megjelölendı a „Budakeszi Építészeti Értékeiért díj” felirat, a 
díjazás évszáma, Budakeszi város címere, a díj adományozói, az építtetı, 
tervezı és kivitelezı neve.  

(8)  Az emléktáblát az épületen - a közterületrıl jól látható módon - az 
Önkormányzat által kijelölt szerv helyezi el az ingatlan tulajdonosával, és a 
fıépítésszel egyeztetett helyre.  

(9) A Díj évente adományozható három kategóriában:  
I. kategória: felújított helyileg védett, vagy értéknövelı módon felújított, 
korszerősített (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 elbírálására Budakeszi Képviselı-testület Értékelı Bizottságot 
(továbbiakban: Bizottság) hoz létre, melynek tagjai a következık: a 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviselıje, a tanácsnok, a 
Szépítı Egyesület képviselıje, a Hagyományırzı Egyesület képviselıje, a 
fıépítész, az I. fokú építéshatóság képviselıje, 2 fı Budakeszi építész a Pest 
Megyei Építész Kamara ajánlásával, a helyi Településrendezési és Építészeti-
mőszaki Tervtanács képviselıje. 

(2) A Bizottság munkájának megszervezésével a Képviselı-testület a fıépítészt 
bízza meg.  

(3) A Díj odaítélésérıl a Bizottság dönt. 
(4) A Díjat tárgyi év augusztus 20-án a Családi napok keretében a Polgármester 

adja át. 
(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 rendelkezı szervezet javaslatot tehet. A javaslatokat rövid indokolással és 
min. egy fényképpel május 31-ig kell írásban benyújtani. 

(7) A Bizottság döntését tárgyi év június 30-ig hozza meg. 
(8) A díjazás eredményét a Bizottság értékelésével együtt legkésıbb a Budakeszi 

Hírmondó tárgyi év szeptemberi számában közzé kell tenni.  
 

A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI 
3. § 

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

korszerősített (helyileg nem védett) lakóépület esetében: 
a./ A vonatkozó helyi rendeletben elıírtak betartása, különös tekintettel 

a helyi védelemre, 
b./ Az építészeti örökség értékeinek megırzése, felelevenítése (pld. 

archív dokumentumok szerinti külsı felújítás). 
c./ Ötletek a múlt és jelenkor igényeinek összhangjára, 
d./  A környezet és az épület összhangja. Külsı megjelenés esztétikája. 

(2) II. kategória: Újonnan létesített lakóépület esetében: 
a./ A vonatkozó helyi rendeletekben  elıírtak betartása,  
b./ A környezethez való alkalmazkodás (terepviszonyok, növényzet, 

szomszédos épületek, az illeszkedés szabályai). 
c./  A környezet és az épület összhangja.  
d./ A külsı megjelenés esztétikája. 

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

a./ A vonatkozó helyi rendeletekben  elıírtak betartása,  
b./ A környezethez való alkalmazkodás (terepviszonyok, növényzet, 

szomszédos épületek, az illeszkedés szabályai). 
c./  A környezet és az épület összhangja.  
d./ A külsı 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 levı 

ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) A Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás 

rendjérıl szóló 16/2003. (III. 11.) számú rendelet e rendelet kihirdetésének 
napján hatályát veszti. 

 
 
Budakeszi, 2004. július 20. 
 
 
 
 Farkas Gyula Majorné dr. Stahácz Éva 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
E rendeletet 2004. július 30-án kihirdettem. 
 
 
 
Budakeszi, 2004. július 29. 
 
 
 
 Majorné dr. Stahácz Éva 
 Jegyzı 


