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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Javaslat a „Szép kert, gondozott környezet 2018” pályázat elbírálására  
 
 

Tisztelt Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 16/2018. (III.26.) TKB határozatával 
meghirdette a „Szép kert, gondozott környezet 2018” pályázatot.  
A pályázat célja, hogy elősegítse az igényes lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek 
védelmét és növelését. Szintén a pályázat feladata a kerttulajdonosok példamutató 
munkájának elismerése és közkinccsé tétele. 
Pályázatot benyújtani a következő kategóriákban lehetett: 

1. családi ház és környezete 
2. társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete 
3. utca, utcarészek, közterek továbbá kegyeleti helyek és parkok 
4. intézmények és környezetük 
5. ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük. 

 
A ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük, valamint az utca, 
utcarészek, közterek továbbá kegyeleti helyek és parkok kategóriában nem nyújtottak be 
pályázatot. 
Az értékelés szempontjai között szerepelt: 

- Ingatlanok zöldfelületeinek, minősége, gondozottsága (utcakertek, előkertek, 
épület homlokzatok növényekkel való díszítésével) 

- Növény kiültetések – fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok 
gyepfelületek – minősége, harmóniája   

- A lakóingatlan és közvetlen környezetének tisztasága, parlagfű és más gyomok 
irtása 

- Az épített környezet minősége, állapota. 
 

A versenyre jelentkezők értékelését helyszíni elbírálás alapján szakemberekből álló zsűri 
végezte. 
A zsűri javaslatát az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
A fentiek alapján asz alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budakalász Város Önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a „Szép 
kert, gondozott környezet 2018” pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A 
Bizottság a szakértő zsűri javaslatát jóváhagyja, és a határozat melléklete szerint megállapítja 
a pályázat nyerteseit. A Bizottság felkéri a Polgármestert a díjak átadására. 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal  

Budakalász, 2018. október 17. 

Kaltner Károly 
bizottság elnöke 

 
 



1. melléklet 
 

A zsűri javaslata a 
„Szép kert, gondozott környezet 2018” pályázat elbírálásához 

 
 

Pályázó neve, címe,  
 díja: 

Kategóriája Helyezése 
 

 
Nyitnikék Óvoda 
 
Pomázi út 3. 
- Emléktábla, Oklevél, 20.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 
 
 
 - Emléktábla, Oklevél,  
 

Képviselő-testület 
„Szép kert, gondozott környezet 2018, A 

leggondosabban fenntartott óvodaudvar” 
címet adományozza 

Intézmények és környezetük kategóriában  
elért kimagasló eredményéért 

Szalonka utcai óvoda 
 
Szalonka u. 1/A 
 
- Emléktábla, Oklevél, 20.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 

 
Képviselő-testület 

„Szép kert, gondozott környezet 2018, A leg 
környezettudatosabb óvoda” 

címet adományozza 
Intézmények és környezetük kategóriában  

elért kimagasló eredményéért  
 

 

Tópart „B” épület        
     
Tanító u. 42. 

- Emléktábla, Oklevél, 20.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 

Képviselő-testület 
„Szép kert, gondozott környezet 2018, A legszebb 

társasház” 
címet adományozza 

a „társasházak kisebb, nagyobb egysége és 
környezete „ kategóriában elért 

kimagasló eredményéért  

Vidák Andrea      

Holló u. 15. 
 
- Emléktábla, Oklevél, 20.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 

Képviselő-testület 
„Szép kert, gondozott környezet 2018, A legszebb 

oldalkert” 
címet adományozza 

a „Családi ház és környezete” kategóriában elért 
kimagasló eredményéért  

Szabó Antal Istvánné 
 
Diófa u. 41. 
 
- Emléktábla, Oklevél, 20.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 

Képviselő-testület 
„Szép kert, gondozott környezet 2018, A leg 

környezettudatosabban kialakított kert” 
címet adományozza 

a „Családi ház és környezete” kategóriában elért 
 kimagasló eredményéért 

 

Farkasné Sági Beatrix 
 
Jankovics u. 14. 
- Emléktábla, Oklevél, 20.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 

Képviselő-testület 
„Szép kert, gondozott környezet 2018, A 

legharmonikusabb növényhasználat kertje” 
címet adományozza 

a „Családi ház és környezete” kategóriában elért 
 kimagasló eredményéért 

 


