Szada Nagykiizség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (lv'17.) önkormányzati
r

,'

rendeIete

I_kalo. Pona" e" ..Lctszeob Lttcl" c.rr alaptta.ar,'l szólo
10/201 1. (09'02') rendelet módosítására.

Szada Nagyközség Önkon'nán)'zat Képvise1ő_testiilete aZ AlaptöNén'v 32.
a) pontjában kapolt felhata1mazás alapján a kijvetkező r'endeletet alkotja:

1.
(l) A

A

(2)

A

S

10/2011. (09.02.) rendelet 1' { 2. bekezdése a következőkkol

szaknlai munkacsopofi civi

lj

cikk (1) bekezdés

eeészül kj:

avaslalléte1ekct is Íigyelembe vehet'

10/2011' (09.02') rcndelet 2' 6 1. pont 2. bekezdése aZ alábbjak szcrint nódosll]:

.'Az elismerés 1brmája z Öntormányzat arcrúatának mcgfelelő' ''Takaros pol1a .. ' . . ' ' .. 'c \ hagyon'rányos lalusí porta" és,''l'akaros porta ''' '''.''..év - díszkert" 20 x 30 cnl nagrsijuú
falra szerelhető tábla, Yalamilt mindkél kategóriában l. hel}'ezett| 15.000,-;
II' he]yezett: i0.000,-; III' he1yezett 5'000.-Ft összegri egyszeri díjazás' nrelyhez a szükséges
forrást az or'rkornányzat a mindenkofi költségr'etéséből biztositja'
(haryománvos lalusi Dolta; njnden szabad területét beültetik' Beii1tetéskol a tem1észetes
hatást igyekeznek megva]ósít.1ni. van vetcnlén'ves' gyümölcsös' nem a gvep kapja a
'

főSzerepet'
díszkefl: mesterségesen építettkert' általába! kefiész iílal megter\'ezett porta)
(3)

A

10/2011' (09'02.) rendelet 3' { 1. bekezdésébena pálváZat benyÍtitásfuak ideie az
alábbiak szer]nt módosrr]:

pá]yúatot aZ 1' szálr1ú 1ne1léklct
^
(,l)

A

A

10,'201

]

szer ir'rti

jelentkezési lapon ke]l benylrjtani. máj us

3

1-ig'

' (09'02') rende]el 3. { 2' bekezdése az alábbiak szerint módosul:

cín'r adományozásáró]

a szakmai mrrnkacsopoít előZetes vélenién1'énekkikérésétkcjvetóen

a Po]giíÍmester dönt minden év arLgusztus 31-ig'

A díjazottak száma évente a Takaros pona ' hagyomán}'os falusi por1a, valamint a Takaros
porta - legszebb díszkert kategóriában 3-3 pá1yáZó lehet' I.' ., valamint III' hel)'ezettként, a
legszebb utca kategóriában egy utca lehet'

átadásála a szadai sziireti bá1on kerü1 sor. A pá]yázatok eledményél az
Önkormányzat közzéteszi a 21 11 Ön1(o1mán)'zati iljságban és az Öntormányzat honlapján.
A pá]yázókról, va]amint a cítnek adonrányozásáró] a Po]gámcsteli llivatal nyilvántaltás

A díj ünncpólycs

(5)

A je]entkezési laD kategóriak meghatározása

aZ alábbiak szerint módosul:

,'Takaros porta - hagyonányos falLlsi pofia'';
.,Takaros polta - díszkefi'';
..1 egszebb utca'

(6) Ajelentkezési lap

'.Tulajdonos/Hasaláló"
,,Civi1 javaslattevő''

sor a következőkkel

egészülki:

2.$
Záró rend€lkezés:

Jelen lende1et a kihirdetését követő napon ]ép hatá1yba.

szada,2015.áp lis16.
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7,áfadék:

A

lende1et kihildetése 2015. április 17'-én megtöfiént.
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ELÓZETES HATÁsvrzscÁL'q'r
a

Szada \a51 löz.eg önlorrnán1 zatának
Porta" és ,'Legszebb utca'' cím alapírásríról szóló
''Takaros
10/2011. (09'02') Iendeletrr-iódosításáról szóló
5/2015. (lv'1 7') önkormán}zati Íende1etéhez'

l. Tanalmi ö\szcfoglaló

A

Szadai onI(ormáÍ}zat évek óta elismeréssel jntalm.E,za azokat a Szadai lakosokat, akik
sokat tesznek a kömyezetiik szepítése,fejlesáése érdekében.A "Takaros porta-hagyományos
falusi porta'' , .,Takalos pofia-díszkert'' és a .'Legszebb utca'' elnevezésú elismerések egJre
több szadai lakosban ösztönzően hatottak. A kömyezet tiszta és rendezett megjelenése
gyónyörú végeredmá11't tár elénk. Az előzőkhőz hasonlóan az ingatlanok és azoí található
épület, kefi, udvar példaértékűviÍágosítását is javaslorn elismemi, mivel ezzel az ott 1akók
hozzájárulnak Szada vonzerejének növeléséhez.

A cín adományozásáról

a szakmai munkacsopoft előzetes véleményénekkikéÍésétkövetően
dóít minden év augusztus 3 l -ig'
A díjazottak sziíma évente a Takaros porta - hagyományos fa1usi porta, valan]int a Takalos
pofta legszebb díszkert kategóriában 3-3 pályázó 1ehet, I., II., valamint Ill. helyezettként, a
a Polgármester

legszebb utca kategóriában egy utca lehet'

A díj iinnepélyes átadásfua a

szadai sziteti bálon kerü1 sor. A pályázatok uedmel]yét az
Önkormán}zat közzét es7'i a 2I1I ontorm ányzati úJ ságba n és az ÖnJ<crrm á n1z a t honlapj án ' A
pályázókól' valamint a címek adományozásfuól a Polgámesteri Hivatal nyiivántartás vezet.
II. Hatásvizsgátat

A

.'Takaros pofia-hagyományos por1a'' és ''Takaros poIta-díszkeft és a ,,legszebb utca''
eiisrnerések hirdetik az ott é1ó lakóközösség erőfeszítéseinek eredmályét. Az elismerések
adományozása jó példával szo1gál a tágabb közösség számára is' ezáltal elősegíti, hogy Szada
Nagyközség minden közterülete és magántulajdonú zöldfe]ületc hasonlóan folyamatosan
karbantaltott és lendezett megjelenésii legyen'
III. Á végrehajtás feltételei

A

hagyomán]'os falusi Do!!4 minden szabad területét beültetik' Beiiltetéskol a temészetes
batást igyekeznek megvalósítani. Van veteményes' gyümölcsös, nem a gyep kapja a
ftjszerepet.
díszkeft| mesterségesen építettkeÍt, általában ker1ész által megtervezett porta'

A

pota- díszkeft" és a
,,Takaros po.ta_hagyományos falusi porta'' a
''Takaros
''Legszcbb
utca'' elismerések adományozására, valamint az előkertek egységes alculatú kia1akításának
támogatás&a évente szükséges fonást bíztosítSzada Nagyközség Önl<onnán}zata a
költségvetésben.
Iv. Döntósi javaslat.
szada Nagyközség onlományzat Képvisclő-testiilctc az előte{ esztés ''.. me1léklete sze.int
megalkotja a Szada,,Takaros poía-hagyományos falusi
.,Legszebb utca" cím
a1apításáról szó1ó önkormányzati

rendeletet.

Szada' 2015' április 16'
alos

