
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

a településkép javításának és a helyi építészeti értékek megőrzésének ösztönzését célzó 

elismerő díj alapításról. 

 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII tv. 24. § (9) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) Celldömölk város területén a Celldömölk város településkép védelméről szóló 4/2019. 

(III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: TKR) 3. melléklete szerinti védett érték 

megóvására, helyreállítására, felújítására irányuló tevékenység, továbbá elsődlegesen a TKR 

2. melléklete szerinti védett területeken végzett, a településkép, utcakép védelmét, javítását 

célzó kiemelkedő építészeti megoldás, valamint a helyi értékek feltárásával, megőrzésével 

kapcsolatosan végzett tevékenység elismerésére Celldömölk Város Önkormányzata díjat 

alapít. 

(2) A díj elnevezése: TULIPÁN DÍJ. 

(3) A díj fokozatai: 

a) ARANY TULIPÁN PLAKETT  

b) EZÜST TULIPÁN PLAKETT  

(4)  A (3) bekezdés a) pontja alapján nyújtott díjhoz 200 ezer forint, a b) pontja alapján nyújtott 

díjhoz 100 ezer forint összegű pénzbeli támogatás jár. 

 

A díjazás feltételei, szabályai 

2. § 

(1) A díjat kaphatja magánszemély vagy kollektíva, jogi személyiségű társaság (lakóközösség, 

civil szervezet) 

(2) A díj odaítélésének feltételei, szabályai: 

a) az önkormányzat Celldömölk város honlapján (www.celldomolk.hu) minden év január 

elején felhívást jelentet meg, pályázati, javaslattételi űrlappal; 

b) a pályázatnak, vagy javaslatnak tartalmazni kell a díjra javasolt személy, kollektíva 

adatait, a végzett tevékenység részletes leírását, dokumentálását, hasznosságának 

indoklását; 

c) a pályázat, javaslat beérkezési határideje minden év március 1; 

d) a pályázat benyújtható személyesen a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Titkársága 113. sz. irodájában, vagy postai úton, Celldömölki Közös Önkormányzati 

Hivatal 9500 Celldömölk, Városháza tér. 1. címre; 

http://www.celldomolk.hu/


e) a díj odaítéléséről a Képviselő-testület, a főépítész és a városszépítési munkacsoport 

bevonásával, a városfejlesztési ügyeket ellátó bizottsága véleményének kikérésével 

dönt; 

f) a díj vagy díjak átadására a Tulipán Fesztivál rendezvényen kerül sor. 

(3) A díjjal kapcsolatos további részletes szabályokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Záró rendelkezések 

3. § 

A rendelet 2020. január 2-án lép hatályba. 

 

Celldömölk, 2019. december 18. 

 

  Fehér László      Farkas Gábor 

        polgármester           jegyző  

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. december 19. 

 

         Farkas Gábor 

                    jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  melléklet  16/2019. (XII.19) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

TULIPÁN DÍJ részletes szabályai 

 

1. A díj elsődlegesen a TKR 3. mellékletében felsorolt helyi egyedi védelemben részesülő 

építmények (HÉ, HH, HSZ) példa értékű felújításának, karbantartásának elismerésére 

szolgál. 

2. A díj adható a TKR 2. mellékletében meghatározott helyi területi védelem alá tartozó 

településrészeken belül végzett, utcaképet javító, mintaszerű új épület, utcai kerítés, kapu, 

egyéb, az utcaképben meghatározó építmény építése, meglévő felújítása elismeréseként. 

3. Egy évben legfeljebb egy EZÜST TULIPÁN PLAKETT és egy ARANY TULIPÁN PLAKETT adható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT ÉS INDOKOLÁS 



 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a településkép javításának és a helyi építészeti értékek megőrzésének ösztönzését célzó 

elismerő díj alapításról 

…./2019. (XII.____) önkormányzati rendelethez 

 

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: Az elismerés ösztönzőleg hatna a helyi egyedi védelemben 

részesülő ingatlanok példa értékű felújítására, karbantartására és a helyi területi védelem alá 

tartozó településrészeken belül végzett, utcaképet javító, mintaszerű új épület, utcai kerítés, 

kapu, egyéb, az utcaképben meghatározó építmény építésére, meglévő felújítására, és igényes 

alakítására. 

Költségvetési hatása: A díjazáshoz szükséges forrás az önkormányzat költségvetésének 

tervezésekor biztosításra kerül.  

Környezeti, egészségi következményei: A rendeletalkotás nem keletkeztet környezeti és 

egészségügyi hatásokat, azonban pozitív kihatással lehet a településkép jövőbeni alakítására, a 

helyi védett épületek felújítására.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletalkotással meghatározásra kerülő 

településképi követelmények és településkép érvényesítési eszközök előírásait be kell tartani, a 

szükséges eljárásokat le kell folytatni. Egyéb hatása: nincs.  

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye: Celldömölk város településkép védelméről szóló 4/2019. (III.28.) 

önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdése értelmében, a településkép védelme, javítása 

érdekében végzett tevékenység ösztönzésére és elismerésére díj alapítását határozta el, s ezen 

vállalásának jelen rendelet megalkotásával kíván eleget tenni. 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS: 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. év márciusában megalkotta 

Celldömölk város településkép védelméről szóló 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendeletét. 

A rendeletében megfogalmazott célok megvalósítása érdekében egy ösztönző rendszer 

kialakítását határozta el. A rendelet 32. § (3) bekezdése értelmében, a településkép védelme, 

javítása érdekében végzett tevékenység ösztönzésére és elismerésére díj alapítását határozta el. 



 

RÉSZLETES INDOKOLÁS: 

1. § 

(1) bekezdéshez: Celldömölk város településkép védelméről szóló 4/2019. (III.28.) 

önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdése értelmében, a településkép védelme, 

javítása érdekében végzett tevékenység ösztönzésére és elismerésére díj alapítását 

határozta el. 

(2) bekezdéshez: a díj elnevezése: TULIPÁN DÍJ immár a város jelképének is 

számítótulipánokra, egyben a szépen rendezett településképre utal. 

(3)-(4) bekezdéshez: a két fokozat az elvégzett tevékenység mértéke, értéke alapján tesz 

lehetőséget a megkülönböztetett elismerésre. Megfontolás lehet később egy harmadik 

(bronz) fokozat alkalmazása is, a pénzösszegek hozzá igazításával. 

 

2.§ 

 

(1) bekezdéshez: társasház felújítása esetében, vagy egyéb kollektív tevékenység 

elismeréseként a kollektívák pályázatának befogadása is indokolt. 

(2) bekezdéshez: a pályázat beadási határideje és elbírálási ütemterve a testületi ülésekhez 

és a Tulipán Fesztivál időpontjához igazodik. 

(3) bekezdéshez: a díjjal kapcsolatos részletes szabályokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

3.§ 

      A rendelet hatálybalépésének idejét tartalmazza. 

 

 

Celldömölk, 2019. december 13. 

 

 

         Farkas Gábor 

               jegyző 

 

 


