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Szám:  11/2011

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április
28-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  „Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetése

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

148/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Budakalász Város Képviselő-testülete 2011. évben meghirdeti a „Szép
kert, gondozott környezet” pályázatot. 
A Képviselő testület a határozat mellékletét képező pályázati kiírást,
jelentkezési lapot és a bírálati szempontokat elfogadja.

Határidő: meghirdetésre 2011. április 30.
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                        jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



Versenyfelhívás
„Szép kert, gondozott
környezet”                              

A pályázat elsősorban azoknak biztosítson nyilvános elismerést, akik lakókörnyezetük közterületein
és az onnan látható kertekben, balkonokon, teraszokon stb. kultúrált és magas színvonalú
zöldterületeket hoztak létre, gondozásukat saját és mindannyiunk örömére végzik. 
Cél a kulturált, környezetbarát, gyommentes és virágos porták kialakításának elősegítése.

A pályázók lehetnek magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények, vállalkozók egyénenként,

vagy csoportosan az alábbi kategóriákban:

1. családi ház és környezete
2. társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete
3. intézmények és környezetük
4. ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük
5. ingatlan előtti közterület

A legszebb környezetett kialakítókat emléktáblákkal, vásárlási utalványban és elismerő oklevélben

részesítjük. A díjazottak nevét megjelentetjük a helyi újságban a versenyen indulóknak

bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi médiákban.

Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket mozgalmunkban. 

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akik az elmúlt években még

nem vettek részt a pályázaton.

Jelentkezési lapot a bírálati szempontokkal együtt az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
portáján lehet átvenni, letölthető www.budakalasz.hu  honlapról.  

  2011

http://www.budakalasz.hu/


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
MÁJUS 31.

A verseny kiírója:
Budakalász Város Önkormán

Budakalász Város Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Sorszám:
Tel.: 06-26-340-266, Fax: 06-26-340-49

J E L E N T K E Z É S I   L A P

Alulírott ………………………………………………. bejelentem, hogy a

Versenyfelhívásnak megfelelően részt kívánunk venni

a „Szép kert, gondozott környezet” 2011. évi környezetszépítő

versenyen.Ingatlan címe: …………………………………………

Pályázó neve: …………………………………………
Telefonszáma: …………………………………..……
Dátum: 2011. ……………………………………….

………………………………..
                                                                    aláírás



JELENTKEZÉSI
 HATÁRIDŐ: 2011. május 31.

Budakalász Város Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Sorszám:
Tel.: 06-26-340-266, Fax: 06-26-340-49

J A V A S L A T I   L A P

Alulírott ………………………………………………. képviselő a „Szép

kert, gondozott környezet” 2011. évi környezetszépítő versenyen

„ingatlan előtti közterület” kategóriában az alábbi javaslatot/javaslatokat

teszem:

Ingatlan címe: …………………………………………
Tulajdonos neve: …………………………………………
Telefonszáma: …………………………………..……
Dátum: 2011. ……………………………………….

Ingatlan címe: …………………………………………
Tulajdonos neve: …………………………………………
Telefonszáma: …………………………………..……
Dátum: 2011. ……………………………………….

Ingatlan címe: …………………………………………
Tulajdonos neve: …………………………………………
Telefonszáma: …………………………………..……
Dátum: 2011. ……………………………………….



………………………………..
                                                                    aláírás

JAVASLATI
 HATÁRIDŐ: 2011. május 31.

Bírálati szempontok magyarázata

1.Az ingatlan zöldterületek-felületek minősége, gondozottsága : elő-, utcakertek,
épülethomlokzatok szépítése, virágosítása:
Az ingatlanhoz tartozó zöldterületek, zöldfelületek állapota, melyen belül a
növényzet (fák, cserjék, örökzöldek, évelők, rózsák, egynyáriak) egészségét,
gondozottságát, életkörülményeit kell értékelni.

2. A kiültetett növények minősége, színek, formák harmóniája
A kiültetett növények milyenségét (fajra, fajtára jellemző állapotát), a színek, a
formák kapcsolatát, esztétikai értékét, szín- és formagazdagságát, az ültetett
növények állapotát, társítását értékeljük. 
3.Harmonikus kapcsolatuk a közterülettel, az épített környezettel 
Ökológiai kapcsolatait a környezettel, az otthonos jellemző fajok és telepített
társaikhoz való viszonyát, harmóniáját az épületekkel, építményekkel.

4. A fák, örökzöldek, cserjék és évelők állapota 
A lakóingatlan és a vele határos közterületen lévő fák, örökzöldek, cserjék
ápoltsága, valamint az új telepítések és azok állapotát kell értékelni.

5.Az ingatlan  kertjének és környezetének  tisztasága,  gyomirtás
Az ingatlan, valamint a telek mentén húzódó közterület tisztasági állapota (ide
sorolandó még a vízelvezető árkok karbantartása is).  A gyommentesség állapota.

6. Újonnan pályázók 
Minél több kerttulajdonos példamutató munkájának elismerése és közkinccsé tétele.

7. Ingatlan előtti közterület állapota az alpontok értelmében

A versenyre jelentkezők bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi. 



A bírálat alapján Budakalász Önkormányzata által felajánlott díjakkal (emléktábla,

oklevél, ajándékutalvány) jutalmazzuk a legjobbakat.

BÍRÁLATI LAP

A 2011. évi „Szép kert, gondozott környezet” versenyen részt vevő
(Családi ház)

Ingatlan címe:…………………………………………………
Pályázó neve:………………………… Tel.: ………………………….
Zsűrizésben részt vevők neve, telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Bírálati szempontok Pontszám
1. Az ingatlan zöldterületek-felületek minősége, gondozottsága : elő-,
utcakertek, épülethomlokzatok szépítése, virágosítása, (max. 10 pont)
Szöveges értékelés:

2. A kiültetett növények minősége, színek, formák harmóniája (max. 10
pont)
Szöveges értékelés:

3. Harmonikus kapcsolatuk a közterülettel, az épített környezettel, (max.
10 pont)
Szöveges értékelés:

4 A fák, örökzöldek, cserjék, évelők állapota (max. 10 pont)
 Szöveges értékelés:

5. Az ingatlan  kertjének és környezetének  tisztasága, gyomirtás (max.
10 pont)
Szöveges értékelés:

6. A pályázaton az elmúlt években még nem vett részt.(max. 10 pont)



Összes pontszám (max.60)

Dátum: ……………………………

Bírálók aláírása:  …………………………………………                   



BÍRÁLATI LAP

A 2011. évi „Szép kert, gondozott környezet” versenyen részt vevő
(társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete)

Ingatlan címe: …………………………………
Pályázó neve:…………………… Tel.:………..…………………….
Zsűrizésben részt vevők neve, telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Bírálati szempontok Pontszám
1. Az ingatlan zöldterületek-felületek minősége, gondozottsága : elő-,
utcakertek, épülethomlokzatok szépítése, virágosítása, konténeres
zöldesítés (max. 10 pont)
Szöveges értékelés:

2. A kiültetett növények minősége, színek, formák harmóniája (max. 10
pont)
Szöveges értékelés:

3. Harmonikus kapcsolatuk a közterülettel, az épített környezettel (max.
10 pont)
Szöveges értékelés:

4 A fák, örökzöldek, cserjék, évelők állapota (max. 10 pont)
 Szöveges értékelés:

5. Az ingatlan  kertjének és környezetének  tisztasága, gyomirtás (max.
10 pont)
Szöveges értékelés:

6. A pályázaton az elmúlt években még nem vett részt.(max. 10 pont)

Összes pontszám (max.60)

Dátum: ……………………………

Bírálók aláírása:  ………………………………





BÍRÁLATI LAP

A 2011. évi „Szép kert, gondozott környezet” versenyen részt vevő
(intézmények és környezetük)

Ingatlan címe:….………………………
Pályázó neve:……………………………… Tel.: ………………….…….
Zsűrizésben részt vevők neve, telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Bírálati szempontok Pontszám
1. Az ingatlan zöldterületek-felületek minősége, gondozottsága : elő-,
utcakertek, épülethomlokzatok szépítése, virágosítása, (max. 10 pont)
Szöveges értékelés:

2. A kiültetett növények minősége, színek, formák harmóniája (max. 10
pont)
Szöveges értékelés:

3. Harmonikus kapcsolatuk a közterülettel, az épített környezettel, (max.
10 pont)
Szöveges értékelés:

4 A fák, örökzöldek, cserjék, évelők állapota (max. 10 pont)
 Szöveges értékelés:

5. Az ingatlan  kertjének és környezetének  tisztasága, gyomirtás (max.
10 pont)
Szöveges értékelés:

Összes pontszám (max. 50)

Dátum: ……………………………

Bírálók aláírása:  …………………………………………….



BÍRÁLATI LAP

A 2011. évi „Szép kert, gondozott környezet” versenyen részt vevő
(ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük)

Ingatlan címe:………………………………
Pályázó neve :………………..……… Tel.:………………………………
Zsűrizésben részt vevők neve, telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Bírálati szempontok Pontszám
1. Az ingatlan zöldterületek-felületek minősége, gondozottsága : elő-,
utcakertek, épülethomlokzatok szépítése, (max. 10 pont)
Szöveges értékelés:

2. A kiültetett növények minősége, színek, formák harmóniája (max. 10
pont)
Szöveges értékelés:

3. Harmonikus kapcsolatuk a közterülettel, az épített környezettel, (max.
10 pont)
Szöveges értékelés:

4 A fák, örökzöldek, cserjék, évelők állapota (max. 10 pont)
 Szöveges értékelés:

5. Az ingatlan  kertjének és környezetének  tisztasága, gyomirtás (max.
10 pont)
Szöveges értékelés:

Összes pontszám (max. 50)

Dátum: ……………………………

Bírálók aláírása:  …………………………………………                   



BÍRÁLATI LAP

A 2011. évi „Szép kert, gondozott környezet” versenyen részt vevő
(közterület)

Ingatlan címe:….………………………
Tulajdonos:……………………………… Tel.: ………………….…….
Zsűrizésben részt vevők neve, telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Bírálati szempontok Pontszám
1. A fák, örökzöldek, cserjék, évelők állapota (max. 10 pont)
Szöveges értékelés:

3. Gyepfelületek állapota (max. 10 pont)
Szöveges értékelés:

4 Környezet tisztasága, szemétmentessége (max. 10 pont)
Szöveges értékelés:

5. Gyomfertőzöttség, invazív fajok (max. 10 pont)
Szöveges értékelés:

Összes pontszám (max.40)

Dátum: ……………………………

Bírálók aláírása:  …………………………………………….


