
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

?-G.!:J • számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
"Tiszta udvar, rendes ház 2012", valamint "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012" cím 

adományozásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 14/2012. (III. 
14.) határozatval egyetértett a 2012. évre tervezett kerületszépítési akciókkal, és felkérte a 
polgármestert, hogy dolgoztassan ki pályázatot többek között a "Tiszta udvar, rendes ház" és a 
"Virágos Kőbánya" mozgalomra. A tavalyi évben a két pályázat esetében a pályázók körében 
párhuzamosságok mutatkoztak, ezért szükséges egyértelműen megszólítani a pályázatokkal 
mind a magánszemélyeket, lakóközösségeket, mind a kerület intézményeit, vállalkozásait. A 
díjak egyszerűsítése is indokolt, hogy az hosszú évekre a díjazottaknak elismerést tudjon 
biztosítani. 
A fentiek alapján az idei évben "Tiszta udvar, rendes ház 2012" és "Tiszta, rendezett 
Kőbányáért 2012" cím adományozására kerülne sor. Az előbbi címmel a magánszemélyeket, 
társasházi közösségeket, az utóbbival pedig az intézményeket és vállalkozásokat díjaznánk 

A Bizottság "Tiszta udvar, rendes ház" pályázata a 2011. évben nagy sikert aratott a kerület 
lakossága körében. A jelentkezők nagy száma és a helyszíni tapasztalatok is azt mutatták, 
hogy a pályázók megtettek mindent a lakókörnyezetük szebbé, tisztábbá tétele érdekében. A 
felújított lakótelepi társasházak körében is népszerű volt a pályázat. 

l. A "Tiszta udvar, rendes ház 2012" pályázat célja: a társasházakban, a lépcsőházakban, a 
családi házak portáján és a környezetükben a rend, tisztaság kialakítása, a kerület szépítése, 
kulturált környezet megvalósítása. 
Pályázni lehet: kerületi zárt udvaros és egyéb társasházakra , családi házakra. 
Pályázhatnak: magánszemélyek, lakóközösségek, társasházak. 

Az értékelés során a lakóházak előtti és körüli környezet rendezettségét, tisztaságát, 
igényességét, saját kialakítású kertek ötletességet, virágosságát, társasházaknál a lépcsőházak 
tisztaságát, kulturáltságát is értékeli a Bizottság. 

2. A "Tiszta, rendezett Kőbányáért 201 2" pályázat célja: a kulturált, környezetbarát 
városkép megjelenítése, a kerület szépítése, növényekkel történő díszítése, rendezetté tétele. 
Pályázhatnak: kerületi közintézmények, intézmények, vállalkozások. 

A Bizottság a tiszta, gondozott, parkosított, virágos portákat, és az esztétikus, rendezett 
összképet értékeli. Az egyedi, ötletes kertészeti megoldások, valamint a környezettudatosság 
kiemeit figyelemben részesül. 
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A pályázatokat a Bizottság bírálja el. A pályázatokon részt vevő ingatlanokat június és július 
hónapban előzetesen egyeztetett időpont szerint keresi fel a Bizottság. 

A legtisztább, legrendezettebb családi házak tulajdonosai, illetve társasházi közösségek 
"Tiszta udvar, rendes ház 2012" címben, a kerületi közintézmények, intézmények, 
vállalkozások pedig "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012" címben részesülnek, amelyről az 
épület falára kihelyezendő táblát, illetve elismerő oklevelet kapnak. 

A "Tiszta udvar, rendes ház 2012"és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 201 2" feliratú tábla 20 
x 30 cm méretű. 

A pályázati felhívások és jelentkezési adatlapok az előterjesztés 2. és 3. mellékletét képezik. 

II. Hatásvizsgálat 

A címek adományozásával ösztönözni szeretnénk a kerület lakosságát, intézményeit, 
vállalkozásait környezetük szebbé, tisztábbá tételére, hogy városképileg is szebb és 
kulturáltabb épületek, porták alakuljanak ki. A díjak kiosztásával jó példa mutatható, hogy 
érdemes tenni környezetünk megszépüléséért. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében 
foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 3. 

~Rd' ~G't.. a vany1 auor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2012. ( ... ... )határozata 

"Tiszta udvar, rendes ház 2012", valamint "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012" cím 
adományozásáról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 14/2012. (III. 14.) határozata 7. és 8. 
pontjának végrehajtására pályázatot ír ki magánszemélyek, lakóközösségek, társasházak 
számára "Tiszta udvar, rendes ház 2012", valamint kerületi közintézmények, vállalkozások 
számára "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012" cím adományozására az előterjesztés 2. és 3. 
mellékletében foglaltak szerint. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. április 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezető j e 
a KÖKERT Kft. vezetője 



Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 

PÁLYÁZAT 

''físma udvar, rend h' . 201 2'' es .. az 
cím adományozására 

A pályázat célja: a társasházakban, a lépcsőházakban, a családi házak portáján és a környezetükben 
a rend, tisztaság kialakítása, a kerület szépítése, kulturált környezet megvalósítása. 

Pályázni lehet: kerületi zárt udvaros és egyéb társasházakra , családi házakra. 
Pályázhatnak: magánszemélyek, lakóközösségek, társasházak. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó magánszemély, illetve társasház nevét, postacímét, 
telefonszámát, e-mail címét, a közösséget képviselő személy nevét, elérhetőségét, a pályázaton részt 
vevő ingatlan címét. A pályázathoz mellékelni kell legalább l darab fényképfelvételt a nevezni 
kívánt helyszímől. A pályázatot kérjük 2 példányban benyújtani. 

Pályázni jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap személyesen átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán, és az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportnál, valamint 
letölthető a www.kobanya.hu honlapróL További információ az Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoportnál a 4338-362 vagy a 4338-383 telefonszámon kérhető. 

A pályázat kiírásának időpontja: 2012. május l. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15. 

A pályázatokat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A társasházakat, családi 
házakat június és július hónapban előzetesen egyeztetett időpont szerint keresi fel a Bizottság. A 
legtisztább, legrendezettebb családi házak tulajdonosai, illetve társasházi közösségek "Tiszta udvar, 
rendes ház 2012." címben részesülnek, amelyről az épület falárakihelyezendő táblát, illetve elismerő 
oklevelet kapnak. 

Az értékelés során a lakóházak előtti és körüli környezet rendezettségét, tisztaságát, igényességét, 
saját kialakítású kertek ötletességet, virágosságát, társasházaknál a lépcsőházak tisztaságát, 
kulturáltságát értékeli a Bizottság. 

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (1102 Budapest Szent László tér 29.) Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoportj a. 
A borítékon kérjük feltüntetni: "Tiszta udvar, rendes ház 2012" 

Budapest, 2012. április 12. 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
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JELENTKEZÉSIADATLAP 

a "TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ 2012" pályázathoz 

A pályázaton induló magánszemély, lakóközösség, társasház neve: ................................. . 

A . k' ' . l ' nevezeni I vant Ingat an Cime: ........................................................................... . 

A közösséget képviselő/kapcsolattartó neve: ............................................................. . 

A pályázó, illetve a képviselő/kapcsolattartó telefonszáma és e-mail címe: 

A nevezni kívánt ingatlan leírása (pl. érdekességek, amelyek egyedivé teszik az ingatlant, 
beültetett növények fajtái, száma, növényritkaságok): 

........................................................................................................................ 

························································································································ 

Melléklet: .......... darab fényképfelvétel a pályázaton induló ingatlanróL 

Hozzájárulok, hogy a cím elnyerése esetén nevemet, illetve az ingatlan címét az önkormányzat 
nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 2012. április 12. 

Pályázó aláírása 



Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 

PÁLYÁZAT 

rtrfiszta, rend~zett KőO , '., . O 12 ,, ... · anyaert 2 
cím adományozására 

A pályázat célja: a kulturált környezetbarát városkép megjelenítése, a kerület szépítése, 
növényekkel történő díszítése, rendezetté tétele. ~ 

Pályázhatnak: kerületi közintézmények, intézmények, vállalkozások. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó intézmény, vállalkozás nevét, postacímét, az 
intézményt, vállakozást képviselő személy nevét, elérhetőségét, telefonszámát, e-mail címét és a 
pályázaton részt vevő ingatlan címét. A pályázathoz mellékelni kell legalább l darab 
fényképfelvételt a nevezeni kívánt helyszínről. A pályázatot kérjük 2 példányban benyújtani. 

Pályázni jelentkezési adatlap benyújtásávallehet Az adatlap személyesen átvehető a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán, és az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportnál, valamint 
letölthető a www.kobanya.hu honlapróL További információ az Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoportnál a 4338-362 vagy 4338-383 telefonszámon kérhető. 

A pályázat kiírásának időpontja: 2012. május l. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15. 

A pályázatokat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. Az ingatlanokat június 
és július hónapban előzetesen egyeztetett időpont szerint keresi fel a Bizottság. A legtisztább, 
legrendezettebb intézmények, vállalkozások "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012." címben 
részesülnek, amelyről az épület falára kihelyezendő táblát, illetve elismerő oklevelet kapnak. 

A Bizottság a tiszta, gondozott, parkosított, virágos portákat, és az esztétikus, rendezett összképet 
értékeli. Az egyedi, ötletes kertészeti megoldások, valamint a környezettudatosság kiemeit 
figyelemben részesül. 

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (1102 Budapest, Szent László tér 29.) Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoportj a. 
A borítékon kérjük feltüntetni: "Tiszta, rendezett Kőbányáért 201 2" 

Budapest, 2012. április 12. 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

l i l 
l 
l • l 
l 

l 
l 
l 

l 
ll 

l 
l !!C 
ii~ 



JELENTKEZÉSIADATLAP 

a "TISZTA, RENDEZETT KÖBÁNYÁÉRT 2012" pályázathoz 

A pályázaton induló közintézmény, intézmény, vállalkozás neve: ................................... . 

A . k' ' . l ' nevezeni Ivant Ingat an cime: ........................................................................... . 

Az intézményt, vállalkozást képviselő/kapcsolattartó neve: ........................................... . 

A képviselő/kapcsolattartó telefonszáma és e-mail címe: 

A nevezni kívánt ingatlan leírása (pl. érdekességek, amelyek egyedivé teszik az ingatlant, 
beültetett növények fajtái, száma, növényritkaságok): 

Melléklet: .......... darab fényképfelvétel a pályázaton induló ingatlanróL 

Hozzájárulok, hogy a cím elnyerése esetén nevemet, illetve az ingatlan címét az önkormányzat 
nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 2012. április 12. 

Pályázó aláírása 


