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Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

;Li!_. számú előterjesztés 

a 2013. évi "Virágos Magyarorszá gé rt" országos környezetszépítő versenyen való 
részvételről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő verseny közel húszéves 
hagyománnyal rendelkező, az ország valamennyi települése számára a megjelenésre és 
bemutatkozásra lehetőséget adó megmérettetés. A verseny célja többek között a 
kulturált és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak 
következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség 
javítása, a környezettudatos szemlélet erősítése, a természeti és építészeti örökség 
megőrzése és gyarapítása. 
A versenyre jelentkező településeket szakemberekből álló zsűri értékeli. Az elért 
pontszámokat figyelembe véve - a Szervező Bizottság javaslata alapj án - a kiírók és 
támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzák a legjobbakat. 
Kőbánya 2005-óta vesz részt a versenyen, 20 ll-ben elnyerte a fővárosi kerületek fő díj át, 
2012-ben pedig "Budapest legszebb főutcája" elismerésben részesült. 

A 2013. évi versenyfelhívás megjelent a virágosmagyarország.itthon.hu honlapon. 
A jelentkezési határidő 2013. május 15. 

Az idei verseny főbb bírálati szempontjai és a részletes versenyfelhívás az előterjesztés 2. 
mellékletét képezik. 

II. Hatásvizsgálat 

A versenyen való részvétellel az Önkormányzat erőfeszítései mellett a kerület lakosait, 
vállalkozásait, intézményeit is arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt a kerület szépítési 
programjaiban, és közösen tegyük szebbé, kulturáltabbá környezetünket. A versenyre 
való felkészülés és egyben a kerület átfogó tavaszi megújítása jegyében számos akcióról 
döntött a Képviselő-testület a márciusi ülésén, melyek mind a lakosság, mind pedig a 
helyi közösségek együttműködését hivatottak előmozdítani. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. április" S "" 
Radványi Gábor 

ntból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

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

a 2013. évi "Virágos Magyarországért" 
országos környezetszépítő versenyen való részvételről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
jelentkezését a "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő verseny 2013. évi 
felhívására, egyben felhatalmazza a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. május 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

• viragosmagyarorszag. itthon. hu 
• Virágos Magyarország 
• Versenyfelhívás és jelentkezés 2013 

Versenyfelhívás 2013 és jelentkezés 

A Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága meghirdeti a 2013. évi Virágos 
Magyarországért versenyt, amelynek célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a 
fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők 
összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és 
szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása. 

A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. A város vagy falu kategóriában induló 
települések a Települések jelentkezése menüpontra kattintva jelentkezhetnek a versenybe. 

A versenybe jelentkező települések figyelmébe ajánlott bírálati szempontok: 

Minőségi követelmények 

• a települési zöldfelületek megóvása, gyarapítása, a parkok, emlékhelyek 
gondozoUsága 

• növénykiültetések - fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyan virágok, 
gyepfelületek minősége, harmóniája a tájjal, az épített környezettel 

• magyar nemesítésű növény- és virágfajták felhasználása 
• Zöldfelületi Stratégia és Terv és az ennek való megfelelés- ahol alkalmazandó 

A befektetett munka és részvétel 

• az önkormányzat erőfeszítése (források, támogatás, szervezés, irányítás) 
• helyi vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek 

környezetének rendezettsége) 
• közösségek együttműködése, önkéntes civil szervezetek összefogása, helyi 

versenyek szervezése 
• a lakosság részvétele (utcakertek, előkertek, épület homlokzatok díszítésével) 

Környezetvédelem, fenntarthatóság, kommunikáció 

• a nevelési - oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei 
• az ifjúság részvétele a nevelési - oktatási intézmény rendezett környezetének 

kialakításában, gondozásában, a fa- és növényültetési programokban 
• komposztálás, megfelelő növényvédelemi megoldások alkalmazása 
• korszerű hulladékgazdálkodás és megújuló energia felhasználás 
• kommunikáció - a helyi lakossággal való kapcsolattartás, információs programok, 

média megjelenések 

Turizmus 

• Turisztikai attrakciók és környezetük megjelenése, karbantartása, ápoltsága 
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• A település megjelenése turisztikai szempontból (települések bejárata, információs 
pontok, a turisztikai jelentőségű épületek, helyek környezete, pihenőhelyek, 
játszóterek állapota, gondozottsága) 

Általános benyomások 

• a település rendezettsége, tisztasága és gyommentessége 
• az épített környezet minősége, állapota (terek, utcák, épületek, műemlékek, 

utca bútorok) 

A 2013. év kiemeit témája: a településen a helyi természeti értékek, tájérték, kiemelten a 
növény és állatvilág megőrzése. 

A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi. Az elért 
pontszámokat figyelembe véve - a Szervező Bizottság javaslata alapján - a kiírók és a 
támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzuk a legjobbakat. A verseny fődíja: hazánk 
képviselete a 2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente 
Florale Europe) város, illetve falu kategóriában. 

A verseny díjainak kiírói: Magyarország miniszterelnöke, az Országgyűlés Sport- és 
Turizmus Bizottsága, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, az 
Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága, Belügyminisztérium, 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Vidékfejlesztési 
Minisztérium, Magyar Turizmus Zrt., a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány, 
Budapest Főváros Önkormányzata, Magyar Önkormányzati Főkertészak Szövetsége, 
Város és Faluvédők Szövetsége, Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók 
Szövetsége, Magyar Tájépítészek Szövetsége. 

Jelentkezési feltételek 

A "Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenybe önkormányzatok jelentkezhetnek 
falu, illetve város kategóriában. A jelentkezés az Interneten keresztül lehetséges a 
Települések jelentkezése menüpontra kattintva. 

A 2013. évi Virágos Magyarországért verseny győztes városa vállalja a hazai díjkiosztó 
megszervezését 2013. IV. negyedévében, illetve hazánk képviseletét és az arra történő 
színvonalas felkészülést a 2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében 
(Entente Florale Europe) város kategóriában. A 2013. évi Virágos Magyarországért verseny 
győztes faluja vállalja hazánk képviseletét és az arra történő színvonalas felkészülést a 
2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) falu 
kategóriában. A két győztes településsel a fentiekről a Magyar Turizmus Zrt. szerződést köt. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. május 15. 
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