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Bizottsági hatáskör 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 
2019. március 25-ei rendes ülésére 

 
 
 

Tárgy:            Javaslat a „Szép kert, gondozott környezet” pályázat meghirdetésére 
 
 
Előterjesztő:  Kaltner Károly bizottság elnöke 
 
Készítette:   Fetterné Ferenczy Beatrix osztályvezető 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 
 
 
Tárgyalja:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

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

Tisztelt Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

Budakalász Város Önkormányzata szeretné minél nagyobb mértékben ösztönözni a 
lakosságot a város szebbé, tisztábbá, esztétikusabbá, barátságosabbá tétele érdekében.  
Fontosnak tartjuk, hogy minél többen vegyenek részt a környezetünk szépítésében. Cél a 
kultúrált, környezetbarát, gyommentes és virágos porták kialakításának elősegítése.  
Pályázatot benyújtani Budakalász közigazgatási területén található ingatlanon végrehajtott 
kertépítési, környezetrendezési tevékenységet végrehajtó magánszemélyeknek, civil 
szervezeteknek, intézményeknek, vállalkozóknak lehet egyénenként, vagy csoportosan.  
A pályázati kiírás feltételeit és a pályázati adatlapot az előterjesztés melléklete tartalmazza.  
A pályázat értékelése és a kitűntető cím odaítélése, a mellékelt Bírálati lap szerinti 
pontértékek összege alapján történik.  
A pályázatok értékelésére helyszíni elbírálás alapján szeptember végéig folyamatosan 
történik.  
Eredmény hirdetés időpontja: 2019. szeptember 
 
A pályázat kiírása és elbírálása az szmsz 3. melléklet III/3. pontja szerint bizottsági hatáskör. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2019. 
évben meghirdeti a „Szép kert, gondozott környezet” pályázatot.  
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírást, jelentkezési lapot és a bírálati szempontokat elfogadja. 
 
Határidő: meghirdetésre 2019. április 15. 
Felelős:  bizottság elnöke 
 
Budakalász 2019. március 21. 
 

  Kaltner Károly 

bizottság elnöke 
 



 

 

Szép kert, gondozott környezet  
pályázat 2019 

 
Budakalász Város Önkormányzata számára fontos a szép, rendezett városkép kialakítása. 
Közterületein így nagy gondot fordít a zöldfelület folyamatos karbantartására és a város 
virágosítására. A közterületek mellett szeretné, ha a városlakók is rendezett, igényes környezetet 
alakítanának ki portájukon belül és kívül egyaránt, ezért pályázatot hirdet a városlakók számára 
Szép Kert -Gondozott Környezet címmel. 
 
A díjjal a város nyilvános elismerést biztosít azok számára, akik lakókörnyezetük közterületein és az 
onnan látható kertekben, balkonokon, teraszokon kulturált és magas színvonalú zöldterületeket 
hoztak létre, gondozásukat saját és mindannyiunk örömére végzik.  

 
Cél a kulturált, környezetbarát, gyommentes és virágos porták kialakítása. 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. utca, utcarészek, közterek továbbá kegyeleti helyek és parkok 
4. intézmények és környezetük 
5. ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük 
 

Jelentkezési határidő: 2019. május 31. 
 
A legszebb környezetett kialakítókat emléktáblával jutalmazzuk, vásárlási utalványt( I. helyezett 
100.000,-Ft, II. helyezett 60.000,-Ft, III. helyezett 40.000,-Ft) és elismerő oklevelet kapnak. A 
díjazottak nevét megjelentetjük a városi médiában. 

 
Várjuk jelentkezésüket! Tegyük együtt széppé Budakalászt! 

 
A jelentkezési lap a bírálati szempontokkal együtt elektronikusan letölthető a város honlapján a 
környeztevédelem menüpontban vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán.   

  

 

V E R S E N Y F E L H Í V Á S  

 



 
 
 
 

 

J E L E N T K E Z É S I L A P 

„Szép kert, gondozott környezet” pályázatra 
 

Pályázó neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

E-mail címe:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Csatolt képek száma, címe: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

Pályázatban résztvevő ingatlan címe: …………………………………………………………………………………………………….………………. 

Jelentkezési határidő: 2019. május 31. 
 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 
 

Önnek, mint érintett személynek joga van 

• kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  

• azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,  

• valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  
 
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím: 1530 Budapest, 
Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 
jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint –az Ön lakhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
A személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a bíráló a 
pályázatot hiányosnak tekinti és elutasítja a pályázaton való részvételt. 
 
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
 
További információk a https://www.budakalasz.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/ oldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban 
olvashatók. 

*** 

Kijelentem, hogy a fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim a 
valóságnak megfelelnek, fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 
beleegyezésemet adom.  
 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 
 ………………………………………… 
 pályázó aláírása 

 
 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • 06 26 340-266 • info@budakalasz.hu • www.budakalasz.hu 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
Környezetvédelmi Osztály 
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B Í R Á L A T I   SZ E M P O N T O K  
 
 

1. Az ingatlan zöldterületeinek, felületeinek minősége, gondozottsága: elő-, és utcakertek, épülethomlokzatok 
szépítése, virágosítása.  
 
Az ingatlanhoz tartozó zöldterületek, zöldfelületek állapota, amelyen 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 fajra, fajtára jellemző állapotát, a színek, a formák kapcsolatát, esztétikai értékét, szín- és 
formagazdagságát, az ültetett növények állapotát, társítását értékeljük.   
 
3. A növények harmonikus  kapcsolata a közterülettel, az épített környezettel  
 
A ökológiai kapcsolatot a környezettel, az otthonos, jellemző fajok és telepített társaik épületekkel, építményekkel 

való viszonyát, harmóniáját vizsgáljuk.  
 
4. A fák, örökzöldek, cserjék évelők állapota  

 
A lakóingatlan és a vele határos közterületen lévő fák, örökzöldek, cserjék ápoltsága, valamint az 
új telepítések és  azoknak  állapotát kell értékelni. 
 
5. Az ingatlan  kertjének és környezetének  tisztasága,  gyommentesség 
 
Az ingatlan, valamint a telek mentén húzódó közterület tisztasági állapota. (Ide sorolandó még a 
vízelvezető árkok karbantartottsága is.)   
 
A versenyre jelentkezők bírálatát szakemberekből és a verseny támogatóiból álló zsűri végzi.  

A legjobbakat Budakalász Város Önkormányzata által felajánlott díjakkal jutalmazzuk 
(emléktábla, oklevél, ajándékutalvány.) 
 

 
  



 
 
 
 

B Í R Á L A T I  L A P 
 
 

A 2019. évi „Szép kert, gondozott környezet” versenyen résztvevő 
 

Ingatlan címe: ………………………......................................................................................................  
 
Pályázó neve :……………………………………………………… Tel.: ………………………….……………………..………. 
 

 

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: ……………………………     A bírálók aláírása:  ………………………………………………    


