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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a „ Gondos gazda-takaros porta” településszépítő versenyről szóló
7/2003. (V.05.), 2/2004.(II.16.), 18/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított
10/2001. (X.19.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja meg:
I. FEJEZET
A rendelet célja
1. §.
A rendelet célja Hosszúhetény község, valamint Kisújbánya és Püspökszentlászló településrészek
rendezettségének, tisztaságának, illetve a kulturált lakóhely kialakulásának elősegítése, az
állampolgárok ezen célok elérésére történő motiválása, valamint a versenyben résztvevők
tevékenységének közösségi elismerése.
A rendelet hatálya
2. §.
A rendelet hatálya Hosszúhetény község közigazgatási területén állandó lakó- és tartózkodási
hellyel rendelkező magánszemélyekre terjed ki.
II. Fejezet
A településszépítési verseny részletes szabályai
3.§.
(1)

(2)
(3)

1

1

A verseny minden év március 1-jétől október 31-ig terjedő időszakban kerül kiírásra. A
versenyfelhívást a polgármester teszi közzé a helyben szokásos módon.
A képviselő-testület – indokolt esetben – tárgyévben eltekinthet a verseny kiírásától, illetve a
versenyt határozott, vagy határozatlan időre felfüggesztheti.
A versenybe magánszemélyek nevezhetnek be.
A verseny értékelése folyamatosan történik a képviselő-testület által megválasztott és delegált
tagokból álló Bíráló Bizottság részéről.
A bizottság kéthavonta (április, június, augusztus és október) hónapokban községszemlén
értékeli a benevezettek lakóingatlanának környezetét, az elvégzett községszépítő
tevékenységét.

Módosította: 2/2004.(II.16.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2004.III.1-jétől.
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(4)

(5)

(6)

A Bíráló Bizottság tagjai:
a település mindenkori polgármestere,
a Polgármesteri Hivatal építésze,
a képviselő-testület 2 tagja,
a Hosszúhetényért Alapítvány által delegált 1 tag,
a Hosszúhetény Természeti Értékeiért Egyesület 1 tagja,
Kisújbánya és Püspökszentlászló település-részek által delegált 1-1 fő,
az előző év díjazottjai.
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Az értékelés szempontjai:
a lakóingatlan külső megjelenése,
az előkert, virágoskert rendezettsége,
a zöldfelület nagysága, a beépítettséghez viszonyított aránya,
a növényfajták egymással való társítása, harmonizálása,
a lakóingatlan előtt közterület tisztasága, rendezettsége,
a tájegységre, Hosszúhetény településre jellemző, őshonosnak tekinthető
növényfajták megléte, telepítése, különösen: a dió, sárgaszilva, besztercei
kékszilva, berkenye, birs, nyári édes alma, pamuk alma, fehér eperfa, naspolya,
ringló, kajszibarack, rózsabarack, ribiszke, böszméte, málna, szeder és
csipkebogyó.
Az értékelés 1-10 pontig terjedhet
A Bíráló Bizottság tagjai külön pontoznak, a végeredményt a pontszámok matematikai átlaga
adja.
A verseny végeredményének megállapítása a helyezettek díjazása
4.§.

(1)
(2)

(3)

2
3

A versenyben résztvevők közül a legtöbb pontot elért 3 pályázó részesül díjazásban.
A helyezettek „Gondos gazda-takaros porta” feliratú emléktáblát kapnak, amelyet a
lakóházukon helyeznek el.
Az emléktáblán kívül 20.000,- Ft értékű ajándéktárgyat (elsősorban kerti szerszámok,
virágmagok egyéb növényvédelmi és ápolási cikkek) kapnak.
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Az eredményhirdetésre minden ében a március 15-i ünnepség alkalmával kerül sor.

Módosította: 7/2003.(V.05.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2003.V.5-től.
Módosította: 18/2006.(XII.15.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2007.I.1-jétől.
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III. Fejezet
Záró rendelkezések
5.§.
Ezen rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
Hosszúhetény, 2001. október 3.
Nádor Rudolfné
polgármester

Orbán László
jegyző
Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon 2001. október 19-én kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 2001. október 19.
Orbán László
jegyző

