
 

 
Szentendre Város Önkormányzat 

Polgármestere  

 FORMATERVEZÉSI PÁLYÁZAT 
Szentendre utcanévtábláinak megjelenítésére  

Pályázati felhívás 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2010. (IX. 09.) Kt. sz. határozata alapján 
formatervezési pályázatot hirdet „Szentendre belváros és a belvároson kívüli területek utcanév-
táblájának betűtípusaira, megjelenésére” vonatkozóan. A pályázat célja Szentendre Város egységes, 
azonban mégis egyedi, Szentendrére jellemző utcanévtábláinak megtervezése, a belvárosra és az azon 
kívüli területekre. Javaslatot várunk mind a tábla anyagára, betűtípusára, megjelenésére, akár az egyes 
városrészekre külön koncepciónként megjelenítve.  
A belvároson belül akár utcánként eltérő, egyedi, az adott területre jellemző utcanévtábla is tervezhető. 
A pályázatokat elbíráló bizottság tagjai közé javasolja:  Szentendre Város Polgármesterét,  Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság elnökét,  Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnökét,  Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft igazgatóját,  Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának Vezetőjét,  Művészeti Tanács egy tagját,  Benkovits Györgyöt,  Pethőné Németh Erikát. 

 
A pályázat bontását követő 15 napon belül, a pályázat eredménye Szentendre Város 
Önkormányzatának honlapján közzétételre kerül. 
 
Pályázhat:  
Nincs kikötés 
A pályázat értékelési szempontjai:  
1. Benyújtott dokumentáció áttekinthetősége, 
2. A pályázati anyag kreativitása, 
3. A városképhez való igazodás mértéke, 
4. Művészeti értékeke összessége, 
5. A kivitelezés költséghatékonysága. 
 
A pályázat benyújtásának követelményei:  
A pályázatot mellékletekkel együtt 2010. december 1. napjáig 1 eredeti és 1 másolati példányban, 
valamint 1 digitális példányban kell benyújtani CD vagy DVD lemezen, azon mellékletekkel, melyek 
elérhetőek ilyen formában, személyesen Szentendre Polgármesteri Hivatal iktatójában (2000 
Szentendre, Városház tér 3.).  



A pályázathoz mellékelni kell: 
- A pályázati anyagban leírt utcanévtáblát vagy 1:1 méretarányos rajzát, vagy látványtervét, 
- A tábla rövid szöveges leírását (anyagjellemzők stb.), 
- Költségbecslést, 
- Referenciákat. 

 
A díj odaítélésére a pályázati anyag és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján történik, mindezzel 
együtt a Kiíró hiánypótlást vagy pontosítást kérhet a pályázóktól az elbírálás időszakában. 
 
A díj mértéke:  bruttó 200.000.-Ft 
 
A pályázatban szereplő adatokat az Adatvédelmi törvény betartásával kezeli a Kiíró. 
A pályázatok beadási határideje 2010. december 1.  
A pályázatok elbírálása, és a díjkiosztás 2010. decemberében várható. Minden pályázó írásbeli 
értesítést kap. 
 
További információ Szentendre Város honlapján, a www.szentendre.hu weboldalon, illetve telefonon 
a 26/312-647-es telefonszámon kérhető. 
 
Sikeres és eredményes pályázást kíván: 
 

dr. Dietz Ferenc 
    polgármester  


