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ELŐTERJESZTÉS 

 

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

 
Tisztelt Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 83/2021. (V.17.) sz. határozata 
alapján 2021. májusában meghirdetésre került a „Szép kert, gondozott környezet 
2021” pályázat.  
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. 

 
Az ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük, intézmények 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 szakember végezte. 
A melléklet tartalmazza az eredményeket és a díjakat. 
 
Az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága a „Szép kert, gondozott környezet 2021” pályázat 
eredményét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal  

Budakalász, 2021. szeptember 14. 

dr. Váli István Frigyes 
bizottság elnöke 
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melléklet 

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

Pályázó neve, címe,  
 díja: 

Kategóriája Helyezése 
 

Furik Zoltán 
 
Szentendrei út 65 
 
- Emléktábla, Oklevél, 30.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 

 
Képviselő-testület 

„Szép kert, gondozott környezet 2021” 
címet adományozza 

Családi ház kategóriában  
elért I. helyezéséért  

 

 
 
Vidák Andrea 
 
Holló u. 15/B 
- Emléktábla, Oklevél, 20.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 
 
 
 - Emléktábla, Oklevél,  
 

 
Képviselő-testület 

„Szép kert, gondozott környezet 2021” 
címet adományozza 

Családi ház kategóriában  
elért II. helyezéséért 

Mick Sándorné 
 
Lejtő u. 2 
 
- Emléktábla, Oklevél, 10.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 

Képviselő-testület 
„Szép kert, gondozott környezet 2021” 

címet adományozza 
a „Családi ház” kategóriában elért 

III. helyezéséért  

  

Urbánné Szegedi Andrea 

Jókai u. 6-8 
 
- Emléktábla, Oklevél, 5.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 

Képviselő-testület 
„Szép kert, gondozott környezet 2021. Különdíj” 

címet adományozza 
a „Családi ház” kategóriában  

Virágos balkon és gondozott utcakert kialakításáért 

Félegyházy Péter       
     
Platán sor 104 

- Emléktábla, Oklevél, 5.000.-Ft-os 
ajándékutalvány 
 

Képviselő-testület 
„Szép kert, gondozott környezet 2021 Különdíj”    

címet adományozza 
a „Családi ház” kategóriában                                                                

Kert a házban, ház a kertben – a legharmónikusabb 
környezeti kapcsolat kialakításáért 
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Szép kert, gondozott környezet pályázat. 
2021. szeptember 22. 

Idén öt budakalászi kerttulajdonos jelentkezett a „Szép kert, gondozott környezet” pályázatra. A 

zsűrizést Kaló Anita tájépítész, Fetterné Ferenczy Beatrix Környezetvédelmi irodavezető és 

Rosta Gábor kommunikációs vezető alkották. 

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 Holló utcai kert. 

A kert 2018-ban már szerepelt és nyert a pályázaton. Azóta sokat fejlődött a kert, sőt a ház 

fiataljai is részt vesznek a kert kialakításában, például maguk ástak egy kerti tavat, amelyre 

később vízesést, stéget fognak telepíteni. A kertnek minden részét tervszerűen használják, a kert 

zónákra osztott: fogadórész, középső rész a tóval, medencével és hátsó kert, amely már haszon 

kert. Ez külön érték, hiszen túlléptek a gyep, tuja fövénynövényeken. A kertben komposztálnak is. 

 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/hollo01-kicsi.jpg?x78874
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https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/hollo02-kicsi.jpg?x78874
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/hollo03-kicsi.jpg?x78874


3 
 

 

 

A Lejtő utcai kert 

Ápolt, jól átgondolt kert, erősen lejtős területre épült, nehezen kialakítható zöldfelületet sikerült 

esztétikusan megvalósítaniuk. Külön értéke a kertnek, hogy a növényeket sikerült oda ültetniük 

ahová valók, az árnyéktűrők az árnyékos részekre kerültek, a napot kívánók a napos részekre, 

ezért a növényállomány egészséges, jól érzik magukat. A tulajdonosok saját kezűleg építették 

nem csak a kertet, de a támfalakat, lépcsőket és a kiülő teraszt is. A kertben tudatosan tervezett 

színvilág dominál, idén a piros színre koncentráltak, begónia és muskátli adja a színhatást. 

Teljesen gyommentes a kert. 

 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/hollo04-kicsi.jpg?x78874
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/lejto01-kicsi.jpg?x78874
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Jókai utcai kert 

A kert már részt vett a pályázaton, 2005-ben, azóta is szépen gondozott. Első pillanatban feltűnő, 

hogy nem látunk tuját a kertben, hanem lomblevelű örökzöldekre váltottak át. A tuja egyre 

kevésbé életben tartható növény Magyarországon, ezt egyre több kerttulajdonos észreveszi és 

helyette borbolya, fagyal és loncok kiültetésével próbálkoznak. Az épület ablakaiban dúsan 

virágzó egynyáriak láthatók. Ezen kívül természetes kő és anyaghasználat is jellemző, ami 

harmonikus környezetet hoz létre. 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/lejto02-kicsi.jpg?x78874
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/lejto03-kicsi.jpg?x78874
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https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/jokai01-kicsi.jpg?x78874
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/jokai02-kicsi.jpg?x78874
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Lupa sziget, Platán sor utcai kert 

A kert két éve van a tulajdonosok gondozásában, akik egy korábban elhanyagolt zöldfelületet 

próbálnak beültetésekkel szebbé tenni. Igyekeznek megmenteni a már meglévő 

növényállományt. A kert szerkezetileg jól tagolt: játszóhely, pihenőhely, sütögető rész látható a 

nyaralónak kialakított zöldfelületen. Az ingatlan különlegessége a lábakon álló épület, amely 

együtt él a külső környezetével, az épület lábai között kialakított nyárikonyha része a kertnek, 

könnyed és légies a kialakítása. 

 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/jokai03-kicsi.jpg?x78874
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/lupa01-kicsi.jpg?x78874
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Szentendrei úti kert 

Nagyon szép kialakítású, gondozott, viszonylag kisméretű kert. Nagy gondot fektettek a 

haszonkerti részre: magas ágyást építettek, szőlőlugast telepítettek. A kerti hulladékot 

komposztálják és a komposztot a magaságyásban hasznosítják. Kisméretű kertekben oszlopos 

örökzöldek esetében jó fajválasztás a hazánkban honos tiszafa. A kertben, több szintet 

alakítottak ki a növény társításoknál, kúszónövényekkel és sziklakkerti növényekkel is. A kiültetett 

növényanyagban számos gyümölcsfa található, alma, körte, birsalma, homoktövis bokor. Az 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/lupa02-kicsi.jpg?x78874
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/lupa03-kicsi.jpg?x78874
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előkert különlegessége egy gránátalma fa, amely remélhetőleg idén már ehető termést fog hozni, 

tele van gyönyörű piros gránátalmákkal. 

 

 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/szentendrei01-kicsi.jpg?x78874
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/szentendrei02-kicsi.jpg?x78874
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága 2021. szeptember 27-i ülésén dönt a „Szép kert, gondozott környezet 

2021” pályázat győzteseiről. 

 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/szentendrei03-kicsi.jpg?x78874
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2021/09/szentendrei04-kicsi.jpg?x78874

