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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 28. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntéshozatal a 2019. évi „Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny”-en 

való részvételről  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben 26. alkalommal indítja útjára hazánk 

legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezését, a Virágos Magyarország versenyt, amelyre 

a települések önkormányzatai nevezhetnek. A megmérettetés évente több mint 300 települést 

mozgat meg, amelyhez idén először erdélyi települések is csatlakozhatnak.  

A verseny célja a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés 

szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, 

életminőségük javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, valamint a 

természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása. 

A regisztráció és a versenyre való jelentkezés díjmentes.  

A jelentkezési határidő 2019. június 01. 

 

A bírálati szempontok a következők: 

1. a település zöldfelületeinek minősége    50 pont 

(növényalkalmazás, burkolatok, utcabútorok, fenntartás tervezettsége, minősége) 

2. környezetvédelem, fenntarthatóság, környezeti nevelés                   15 pont 

(környezeti elemek védelme, környezeti nevelés, klímatudatosság, fenntarthatóságot segítő 

tevékenységek) 

3. közösségi részvétel a település zöldfelületeinek kialakításában 15 pont 

(a lakosság, helyi közösségek, vállalkozások részvétele a közterületek szépítésében, helyi 

virágosítási verseny, közösségi tervezés, konzultáció) 

4. turisztikai vonzerő, turistabarát környezetkialakítás   10 pont 

(turisztikai attrakciók környezete, turisztikai tájékoztatás, vendégszeretet) 



5. önkormányzat felkészültsége, a versenyben való részvétele  10 pont 

(szakmai felkészültség, tervszerűség, stratégiai gondolkodás színvonala, a zsűrizésre történő 

felkészülés és a zsűrizés menetének lebonyolítása) 

Összesen 100 pont érhető el. 

A zsűri a szakmai értékelésekor fokozottan figyel  

 a település gondozottságára, tisztaságára, egységes képére; 

 a fenntarthatósági és fejlesztési tervekre; 

 a település zöldfelületi programjára, fejlődésére; 

 a közösségi részvételre, a lakosság és a civil szervezetek bevonására; 

 a település turisztikai jelentőségére és felkészültségére, látogató- és vendégbarát 

szemléletére; 

 az önkormányzat erőfeszítésére, fenntartói szerepére és stratégiai gondolkodására; 

 a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programjaira és eredményeire; 

valamint 

 a korszerű hulladékgazdálkodásra és megújuló energiafelhasználásra. 

Az idei év megújult díjazási rendszert és az eddiginél nagyobb esélyeket tartogat a települések 

számára. A legfontosabb változás, hogy a jelentkezők első körben saját régiójukban 

mérkőzhetnek meg egymással, nagyobb esélyt biztosítva ezzel a korábban kevésbé sikeres 

kistelepüléseknek is. A területi díjátadókon győzedelmeskedő városok és falvak ezután az 

országos döntőben indulhatnak a fődíjért és a lehetőségért, hogy képviselhessék 

Magyarországot a nemzetközi Entente Florale Europe versenyen. 

Jelenleg, 2019. május 7. napjáig 189 település jelentkezett a versenyre. Ebből 41 település 

nevezett abban a kategóriában, amelyikbe Medgyesegyháza is tartozik (város 30.000 főig 

kategória) mint pl.:Velence, Zalakaros, Szarvas, Siófok, Mórahalom, Orosháza, Békés, 

Keszthely, Herend, Gyula, Balatonfüred, stb. 

Harmadik alkalommal jelentkeznénk, amennyiben a Képviselő-testület igennel szavaz. 

A tavalyi évben a zsűri tagjai Gyuláról érkeztek. Nagyon elégedettek voltak az Önkormányzat 

felkészültségével, a zsűri fogadásával, a zsűrizés lebonyolításával. Értékesnek tartották a 

megújuló energiaforrások alkalmazását (napkollektor, mini naperőmű). Rendezettnek és 

karban tartottnak ítélték meg a közterületeket. A lakosság tevékenysége is megnyerő volt a 

zsűri számára. Mind e mellett sok bírálati szempontban nem tudtunk jeleskedni, mint ahogy 

ez az idei évben fokozottabban így lenne. Jelenleg a „Zöld város” projekt megvalósulásának 

kezdetén vagyunk. Ebben a szakaszban még ott tartunk, hogy egy új, üres vásznat terítsünk le, 

amelyre ezután kerülnek majd fel az új, korszerű, megszépült elemek. A zsűrizés várhatóan 



augusztus végéig megtörténne, amikor a munkálatok még javában zajlanának. A virágosítás 

továbbra sem tervezett, szakszerű és a virágos terület beültetésének egy része a felújítások 

miatt elmarad. A helyi stratégiák kidolgozása sem teljes még. A bírálati szempontok közül 

ezek érnek a legtöbbet, melyek nagy része a „Zöld város” projekt keretében fognak majd 

megvalósulni. Az idei évben beadott pályázataink, melyek hozzá adhatnának a sikeresebb 

szerepléshez, mint pl. a Magyar falu program, a Közösségi tér kialakítása Bánkúton - a 

későbbiekben valósul meg. Ezek eredményei adhatnak jelentős plusz pontszámot az 

elbírálásnál.  

Kevés a civil részvétel ide értve az egyesületeket, intézményeket, vállalkozásokat. Ami 

pozitívum az a lakosság környezetszépítő tevékenysége, mely felveszi a versenyt a környező 

településekkel. Az önkormányzat által meghirdetett helyi környezetszépítő verseny kiírása, 

szabályzata, elbírálása is pontosítást esetlegesen módosítást igényel. Ezáltal sikerülhet a város 

inaktívabb rétegeit is bevonni a versenybe.  

A tavalyi évhez képest sem tudnánk akkora előrelépést tenni, hogy az az eredményes 

szereplés esélyét adhatná. A bírálati szempontokat és az értékeléskor kiemelt szempontokat 

figyelembe véve – véleményem szerint- jelenleg még nem érjük el azt a színvonalat, amelyet 

ez a verseny megkövetel. 

A díjazás eszmei elismerés, emléklap, a díjátadón való részvételre ad lehetőséget. Első 

helyezés elérése esetén jog Magyarország képviseletére a nemzetközi versenyen. 

A tavalyi 25. évforduló alkalmával egy nagyon szép emlék fát (oszlopos gyertyán) és 

emléktáblát kapott városunk, melyet a Sétány parkjában helyeztünk el Schéner Mihály szobra 

mögött. 

A versenyben való részvétel költségeit (zsűri tagjainak fogadása, beszámoló anyag 

elkészítése, vendéglátás, csekély ajándékcsomag biztosítása) az Önkormányzatnak kell 

vállalnia. A pályázat nem biztosít anyagi keretet. 

A bírálati szempontok és a költségek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet a döntés meghozatalára. 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy támogatja az Önkormányzat jelentkezését a „Virágos Magyarország Környezetszépítő 

Verseny”-re. A képviselő-testület a versenyhez kapcsolódó kiadásokhoz szükséges összeget a 

2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

nem kíván pályázatot benyújtani a „Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny”-re.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. május 24. 

 

 

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 

 

 


