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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

')St. számú előterjesztés 

a "Tiszta udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" 
akcióról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az elmúlt évben pályázat kiírására került sor a családi házak, társasházak részére a "Tiszta udvar, 
rendes ház", a kerületi intézmények, vállalkozások esetében pedig a "Tiszta, rendezett Kőbányáért" 
cím elnyerésére. A pályázók sok munkát fektettek a környezetük szebbé, tisztábbá, rendezettebbé 
tétele érdekében, erőfeszítéseiket a Kőbányai Önkormányzat emléktáblával és elismerő oklevéllel 
jutalmazta. 

A "Tiszta udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" akcióval egyrészt 
a családi házak és a társasházak, másrészt a kerületi intézmények, vállalkozások környezetében a 
rend és a tisztaság, a kulturált környezet kialakítása, a környezetbarát városkép megjelenítése, a 
kerület szépítése, virágosítása a cél. 

A korábbi időszakjelentős adminisztrációs terheit csökkentveidén pályázat kiírása nélkül, helyszíni 
szemlék alapján készül javaslat - a Képviselő-testület szeptemberi ülésére - a kétféle elismerő cím 
adományozására érdemes ingatlanokról. 
A javaslattételhez szükséges előzetes értékelés során a lakóházak előtti és körüli környezet 
rendezettsége, tisztasága, igényessége, a saját kialakítású kertek ötletessége, virágosítása, 
társasházaknál a lépcsőházak tisztasága, kulturáltsága, virágosítása, az intézmények, vállalkozások 
esetében a rendezett, esztétikus összkép, az egyedi, ötletes kertészeti megoldás, a tiszta, gondozott, 
parkosított, környezettudatosan kialakított zöldterület részesül külön figyelemben. 

A "Tiszta udvar, rendes ház 201 3" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 201 3" cím elnyerését a már 
megszokott módon, az épületek falára kihelyezendő 20x30 cm-es porcelántábla, illetve elismerő 
oklevél tanúsítja. A maximum l 00 db tábla beszerzéséről a KÖKERT Kft. gondoskodik. 

Az akcióban való széleskörű részvétel előmozdítása érdekében - lakásonként 6-6 db - egynyári 
virágpalánta szétosztására kerül sor, amelyet előzetes jelentkezés alapján, az akcióra fordítható 2 
millió Ft költségkeret erejéig, a jelentkezés sorrendjében biztosít a KÖKERT Kft. 
Az akcióról szóló felhívás az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

Az elismerő címek adományozásával idén is ösztönözni szeretnénk mind a kerületi lakosságot, 
mind pedig a kerületi intézményeket, vállalkozásokat a környezetük szebbé, rendezettebbé, 
kulturáltabbá tételére. Az akció hozzájárul a kerület városképi megjelenésének javításához. A díjak 
kiosztásával elismerjük a jó példát mutató, erőfeszítéseket tevő magánszemélyeket, társaságokat, 
intézményeket, vállalkozásokat, erősítjük a környezettudatosságot 
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III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. április "'5.:". ..22t Radványi~ 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2013. ( ... ... )határozata 

a "Tiszta udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" 
akcióról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek, 
lakóközösségek, társasházak részére "Tiszta udvar, rendes ház 2013", valamint a kerületi 
közintézmények, intézmények és vállalkozások részére "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" cím 
elnyerésére pályázat nélküli akciót hirdet az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy 
készítsen értékelési javaslatot a "Tiszta udvar, rendes ház 201 3" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 
2013" cím elnyerésére érdemes ingatlanokról a Képviselő-testület részére. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

20 13. szeptember 19. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezető j e 
a KÖKERT Kft. ügyvezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat akciót hirdet 

"Tiszta udvar, rendes ház 201 3" 
és 

"Tiszta, rendezett Kőbányáért 201 3" 
cím elnyerésére 

Az akció célja: a társasházakban, lépcsőházakban, a családi házak portáján és a környezetükben 
a rend, tisztaság kialakítása, a kerület szépítése, kulturált környezet megvalósítása, virágosítás, 
valamint a kerületi intézmények, vállalkozások esetében a kulturált, környezetbarát városkép 
megjelenítése, a kerület szépítése, növényekkel történő díszítése, rendezetté tétele. 

A lakosságnak az akcióban való széleskörű részvételét - lakásonként 6-6 db - egynyári 
virágpalánta kiosztásával támogatja az önkormányzat. 

A növényosztásra előzetes jelentkezés alapján - családi házanként, illetve társasházanként 
összesítve- a KÖKERT Kft. által későbbiekben meghatározott időpontban és helyszínen kerül sor, 
2013. június elején. 

A jelentkezés elektronikus úton vagy telefonon lehetséges az alábbi elérhetőségen: 
e-mail: tisztaudvarakcio@kobanya.hu 

telefon: 4338-373 (munkanapokon 8-1 O óra között) 
Jelentkezni 2013. április 22. és május 10. között lehet. 

A virágosztás lebonyolításához szükséges jelentkezésnél az alábbiakat kérjük megadni: 
• családi ház esetén a tulajdonos magánszemély nevét, postacímét, elérhetőségét 
• közösségek esetén a társasház postacímét 
• a lakások számát (épületenként összesítve), 
• a közösséget képviselő személy nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím). 

A növényosztás időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők értesítést kapnak. 

A "Tiszta udvar, rendes ház 201 3" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 201 3" cím adományozásáról 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által készített értékelési javaslat alapján a 
Képviselő-testület dönt. 

Budapest, 2013. április " " 

Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 


