
Szada Község Önkormányzata Képviselő- testületének

10 12011 (09.02.) rendelete

a ,,Takaros Porta'' és ,,Legszebb utca''
cím alapításáról

az 5/2015' (Iv.17.) önkonnányzati lendelettel
egységes szelkezetbcn

SZacla Község Önkonnányzat Képvise1ő-testülete (továbbiakban: Képvise]ő{estü1et) a h9lyi
önkolná1yzatokól szóló 1990. évi Lxv. törvény 16. s (1) bekezdóséberr kapott
l'elhata1]nazás alapián az alábbi rendeletet alkotia'

2.

1.

Cím alapításáÍól

1. S.

A Képvise]ő{estü1et."fakaros pofia...'..''' év''; ,,Legszebb utca '..'..'. év''; címeket
alapítja a község szópítése, a kultuá]t lakókömyezet kialakítáSa érdekéberl.

A ,'Takalos polta'' címre páiyazhat a községi lakóíngatlrn tu1ajdorrosa vagy l]asználója. ]A

szakmai munkacsopon civi1 .javaslattételekel is figyelenbe vehet'

A .'Legszebb utca'' címet adományozza a Képviselő-testüIet a rendelet 2. $ 2.

bekezdésében foglaltak a]apján.

Áz elnyerh€tő címek

2.S

l' A ,'Túaros porta'' cím adomár'ryozható annak aZ ingatlan tLllajdonosnak, il]etve
1rasználónak, akiknek ingatlana, s az azon ta1á1ható épü]et' ke ' udval' valamint az
ingatlan e]őtt talá]ható köztertilet megjelenésében har]nonikusan' esztétikusan illeszkedik
a kömyezetébe' ÁZ ingat1an tu1ajdonosa, vagy használója az ingatlanon kclctkcző növényi
hul1adékot komposztálja. A pályázó a lelepiilésen találha1ri Íblvékony és szilárd
hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe vesz1 és helyi kiiztaftozása níncs' Ingat]ana
építési engedé1y a1apján épült, kömyezete par1agf1i nelttes'

l' MódosÍtolta az 5120 L5' (N.l7) ö r'. hatályos:20l5' áp lis l8 tÓl'



2Az e]jsmerés lbrmája az Önkormán'vzat alculatának megfe]elő' ','fakaros pona
.''..'...''é\'-hagyománvos falusi polta'' és,,Takaros pofta.'...'.''''év - díszkefi'' 20 x
30 om nagyságir falm szeIelhető tábla, valamínt mindkét kategóriábaü l.

helyezett:15.000,-;
Ii' helyezett: l0.000,-; III. helyezett 5.000.-Ft összegÍi eg"vszcri díjazás, rrrelyhez a

sziikséges fonást áZ Ónkomá yzat a míndento költségvetéséből biáositja'
(hagyonányos 1álusi porla: minden szabad területét beültetik. Beiiitetéskor a
természetes hatást igyekeznek negvalósítani. van veteményes, gyiin]ölcsös, nem a
g1''ep kapia a fősze.epet'
dÍlzLgllinesterségesen épített kert, általában kefiész álta] nl9gtervezett polta)

2' A.,Legszebb utca" cím adományozható a7'on tér' utca lakóközijsségének' amely adott
ér'ben a legszebb utcaképet nyújtja a beüItetett virágok, nóvények illetve a kdzteflileti
összkép vonatkozásában, és aZ utcában Lévő ingatlanok 30 %-a elnye e a ,'Takalos porta''
cimet.
AZ elismerés lbnrrája az Önkormán1zat alcu1atának megfe1e1ő ''Legszebb utca.'...''.év"
30 x '+0 cm nagyságú tábla, me]y az utca nindkét végén kerül clhelyczésrc' az utca
lé1'táb]ánál .

Eljárási szabályok

1.

2.

3.

1.

3.S

A cím elnyelésére a pályázatot a PolgáImestel hilcleti rneg a 2111' Ö kormán]'zati
Újságban és az Önkorrnrányzat honlapján évelrte egy alkalornmal' A pál"vázatot mindei
évben ápri]is 15_ig írja ki a Poigiímestel' A pályázatot aZ 1. sziínú mellék1et szeíinti
jelentkeiési lapon kell benyü.jtani' máius 31-ig'r A nyontatvány az Ö <ormályzal
Hon1apjaIó1 is letijlthető és elektronikus úton is benyújtható (szada@szada'hrr).

aA cín'r adományozásáról a szakmai munkacsopolt előZetes véleményének kikérését
kö\'etóen a Polgárnester dönl minden év augusztus 31-ig.
A díjazottak száma évente a Takaros pofia 1ragyományos fa]usi porta, valamint a
Takaros porta ]egszebb díszkert katególiában 3-3 pá1yázó ]ehet, I.. II., valamint l]l'
helyezettként' a legszebb utca kategóriában ogy utca lehet'
A dij ünngpé]yes átadásám a szadai szürcti bá]on lterüI sol' A pá])'ázatok e1'edményét az
Önkormányzat közzéteszi a 21t1 Öntonn.inyzali Úrjságban és az Ör'rkormányzat
honlapján. A pálr'áZókól, va1anint a címck adonányozásáIól a Polgármesteri Hivatal
nyilvántafiás vezet'

A szakmai muntacsopofi tagjai: Polgánnestor' a képviselő{estület delegált tagja. a Szada
Nova Nonplofit Kft' mindenkori ügyvezető igazgatója, a szakmai civil szelvezetek 1

közös delegá1tja' va]amint továbbl egy tagot a Po1gámesteri Hivatal dclegá].

Á szakmai munkacsopolt vezetője a Polgánnestel, ügyrendjót a munkacsoport lnaga
hatfuozza meg.

Á szakmai munlacsoport egymást követő két helyszíni e]]enőrzés uláÍ tesz javaslatot a
cíln adonányozásala.

2. Módosito1ta az 5/20l5' (lV' ]7) ö'r', hatályos: 20] 5' áprj]is ] 8-tÓ]'
Módositotta az 5/20l5' (lV.17) ö'I', ha1ályos:20]5' ápdlis ]8 tó].

Módosjtotta az 5/20l5' (1V' t7) ö'l', ha1ályos| 20l5' ápljlis l8 tó]'



l. (a)

(b)

Záró rendelkezés

4.S

Jelen rendelet 2012' januáI 01' napján lép hatályba'

E rendelet a belső piaci szolglíitatásokól szóló' az Európai
2006/123lEK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Par]ament és a Tanács

S z a c1 a, 2011. szeptember 01.

A,tL4 [,:
oroszi Sándor(

]]o lgármester

ZáraÁék:

A lendelet kihirdetése 201l. szeptember 02-án megtöItént.

4Ny'+'est,

t'ffi.ó. €'\o

f"ffi



.lELENTKBzÉsI LAP

'tsalcgátli!ts'

,'Takalos Pota hagyományos falusi porta'',

.,Takarospolta díszkeÍ'',
,,Legszebb utca"

Beküldési cím: Szada Nagyközség Polgármesteri Hivatala

2111 szada, Dózsa György út 88.

Nevezési határidő:

NéYi

Tulajdonos/Használó:

6'civil javaslattevő|

Teleíon:

E-mail:

Dátum:

Áláírás

5. Módosjtotta az 5/20l5' (ÍV.]7) Ö'T'' haiályos: 2015' ápri]is 18-tól'
6. Módositotta az 5/20l5. (Ív.]7) Ő'Í'' hatályos:20]5' ápri]is 18-tó]'


