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Készítette: Takács Timea műszaki és településüzemeltetési ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. június 14-i ülésére
Tárgy: Döntéshozatal a „Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny”-en való
részvételről
Tisztelt Képviselő-testület!
Pályázati felhívás került kiírásra, amely szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Virágos
Magyarország Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottsága idén 25. alkalommal
indította útjára hazánk egyik legnépszerűbb mozgalmát, melyre települési önkormányzatok
nevezhetek.
A települések számára
pályázó településnek -

a pályázás ingyenes, az MTÜ a 25. jubileum alkalmából minden
egy - egy facsemetét ajándékoz;
promóciós lehetőséget ad a viragosmagyarorszag.hu oldalon;
emellett pedig a "Legvirágosabb Úticél" internetes versenyben a
közönségszavazatok által is népszerűsíthetik településüket.

A bírálati szempontok a következők:
o
o

o

o
o

a település zöldfelületeinek minősége: 50 pont
(növényalkalmazás, burkolatok, utcabútorok, fenntartás tervezettsége, minősége)
környezetvédelem, fenntarthatóság, környezeti nevelés: 15 pont
(környezeti elemek védelme, környezeti nevelés, klímatudatosság, fenntarthatóságot
segítő tevékenységek)
közösségi részvétel a település zöldfelületeinek kialakításában: 15 pont
(a lakosság, helyi közösségek, vállalkozások részvétele a közterületek szépítésében,
helyi virágosítás verseny, közösségi tervezés, konzultáció)
turisztikai vonzerő, turistabarát környezetkialakítás: 10 pont
(turisztikai látványosságok környezete, turisztikai tájékoztatás, vendégbarátság)
önkormányzat felkészültsége, a versenyben való részvétele: 10 pont
(szakmai felkészültség, tervszerűség, stratégiai gondolkodás színvonala, a zsűrizésre
történő felkészülés és a zsűrizés menetének lebonyolítása)

A jelentkezés 5 kategóriában történhet, mely a lakosság létszámának függvénye.
A besorolás szerint Medgyesegyháza a „város 50.000 főig” kategóriában indulhat.
Mivel a létszám szerinti besorolás módosult, így sok nagyobb lélekszámú várossal kellene egy
csoportban versenyezni, mint pl. Velence, Szentendre, Szarvas, Gyula stb.
A versenyre 2018. 06. 11-ig összesen 260 jelentkezést nyújtottak be.

A versenyen való tisztes helytállás megkívánja a felkészülést, melyet már az előző évben
ajánlott lett volna elkezdeni. Ez jelenti egy helyi verseny kiírását legalább 3 kategóriában; a
lakosság, intézmények, vállalkozások, civil szervezetek felhívását a helyi mozgalomhoz való
csatlakozásra; a helyi verseny elbírálását, eredményhirdetését, díjazását, propagálását; a város
zöldfelületeinek megújítását, karbantartását.
További feladat még a verseny zsűriző tagjainak fogadása, beszámoló anyag elkészítése,
vendéglátás, csekély ajándékcsomag biztosítása a részükre, amely járulékos költségeket az
Önkormányzatnak kell vállalnia.
A pályázat nem biztosít anyagi keretet sem részben, sem egészében.
A bírálati szempontok és a költségek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a döntés meghozatalára.
„A” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
támogatja az Önkormányzat jelentkezését a „Virágos Magyarország Környezetszépítő
Verseny”-re. A pályázathoz szükséges 30.000 Ft összeget a 2018. 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, 2018. június 12.
dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester
Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László s.k.
jegyző

