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Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. április 20-i ülésére 

 
 
 
 
 
 
El terjesztés címe és tárgya:  
A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím odaítéléséről szóló rendelet módosítása, bíráló bizottság 

választása 
 
 
 

A tárgykört rendez  jogszabály: 
– Alaptörvény 
– a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 15/2012. 

(VI. 20.) önkormányzati rendelet 
 

 
 
 

El terjeszt :   Mészáros L rinc polgármester 

Az el terjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyz  
 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képvisel -testület! 

 

Az Önkormányzat 2012-ben „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet alapított azzal, hogy a 
plakettel és pénzjutalommal járó díjazást minden év augusztus 20-ra tekintettel megrendezett 
ünnepség keretében adjuk át. 

Az elmúlt években nagy érdeklődés övezte ezt a pályázatot, azonban már az előző évben is úgy látta 
az előkészítő bizottság, hogy fogynak a támogatásra érdemes házak, illetőleg egyes szép porták 
tulajdonosai pedig nem pályáznak a címre. Fentiek alapján arra az elhatározásra jutottunk, hogy az 
egy évben kiosztásra kerülő díjak számát megfelezzük, és egyben a plaketthez járó pénzjutalom 
összegét pedig megduplázzuk. A pénzbeli díjazást eddig a Környezetvédelmi Alap, és a mindenkori 
polgármesteri tiszteletdíj százalékában határozta meg a rendelet. Mivel ez a forrás a talajterhelési 
díj csökkenésével jelentősen apadt, kiüresedett, ezért azt a költségvetés külön során javasolt 
finanszírozni, valamint célszerű a díjazás mértékét összegszerűen rögzíteni. A díjazás mértékét 
ennek megfelelően 100e Ft-ban javasolom megállapítani. A módosítás a pályázat kiírásának 
időpontját is megváltoztatja a gyakorlati tapasztalatokra tekintettel.  

Fenti változtatásokkal reményeink szerint a díj eszmei értéke növekedni fog, és bízunk benne, hogy 
több ingatlantulajdonost megmozgat a pénzjutalom nagyobb összege is, valós versenyt teremtve a 
porták és tulajdonosaik között. 

A cím adományozásának kereteit meghatározó rendeletünk szerint a cím adományozása előtti 
helyszíni ellenőrzés lefolytatására és a javaslattételre ad hoc bizottság kerül létrehozásra. 
Bár a pályázat benyújtására július 30. napjáig van lehetőség, azonban már most javaslattal élek az 
ad hoc bizottság tagjainak megválasztására is. A bizottság tagjaira a képviselő-testület ülésén 
teszek javaslatot. 

 
Kérem előterjesztésem megvitatását és jóváhagyását. 
 

 

 

Felcsút, 2017. április 7. 
Mészáros L rinc 
  polgármester 

 

Rendeletmódosítás 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képvisel - testületének 

…/2017. (IV….) önkormányzati rendelete 
„Tiszta udvar, rendes ház” elismer  cím alapításáról és adományozásáról szóló 

15/2012. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 15/2012. 
(VI. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (3)-(4) bekezdései helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet évente legfeljebb hét pályázó nyerheti el.  



 
(4) Az elismerés formája a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm x 30 cm nagyságú, a 
település címerét ábrázoló, falra szerelhető kerámia tábla; valamint egyszeri, egyszázezer forint 
összegű díjazás.” 

 
(2) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére a pályázatot minden év május 31-ig 
kell kiírni.”  

 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 

      Mészáros L rinc      Dr. Sisa András 
      polgármester                jegyz  
 

 
Kihirdetve: Felcsút, 2017. ……. 
 
 
 
dr. Sisa András 
    jegyző 

 
 

Határozati javaslat 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
…/2017. (IV….) számú határozata 

a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozását megel z  ellen rzés ad hoc bizottsága 
megválasztásáról 

 
1., Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, rendes ház” cím 
adományozását megelőző ellenőrzés ad hoc bizottsága tagjává az alábbi személyeket választja meg: 

a) … elnök 

b) …képviselő tag 

c) …, külső tag 

 

2., A bizottság egyszerű szótöbbséggel hoz döntést arról, hogy a határidőben beérkezett pályázatok 
közül melyek támogathatók. 

3., A bizottság legkésőbb augusztus 11. napjáig adja át írásbeli javaslatát a polgármester részére. 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: a bizottság elnöke 


