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Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények:

A két évtizedes múltra visszatekintő Virágos Magyarországért Környezetszépítő Veľseny Szervezó
Bizottsága meghirdeti a 20|4. évi Virágos Magyarorczźęért versený, amelynek cé|ja a kulturált és
vonzó orszígkép kialakítasa, a fenntaľtható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a
településen élők összefogásának ösztönzése, az é|etminőség javítrásą a környezettudatos gondolkodás
és szemlélet erősítése, a természeti és az épitészeti öľökség megőrzése és gyarapítĺása.

II. A beteľjesztés ĺndoka:

Af0|4. évi Vinágos Magyarcrszźtgért veľsenyen ajelentkezésihatźnd(if0I4. május 3|.napja,ezérta
Budapest keľiiletei kategóriába tiirténő nevezéshez szükséges a Képviselő-testiileti döntés.

Itr. Tényá|lási adatok:

A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. 20l4.ben a verseny több tekintetben is
megújul, atelepüléskategóriák vźitomak,lélekszámtól fiiggően 5kategőriátban lehet nevezni:

! Falu: 2000 főig
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polglírmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja 2014. május 14 . sz. napirend

Táľry: Javaslat a Virágos Magyarországért Kĺirnyezetszépíto Versenyen történő
ielentkezésre

A napiľendet nyílt iilésen kell taľgyalni, a dĺintés elfogadásźthoz egyszenĺ szavazattöbbség
szfüséges.
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Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgá|tatási Bizottság véleményezi tr

}latár ozati j av as|at a bizotĺság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď HumánszolgźL|tatási Bizottsttgjavasolja a Képviselő.
testĺiletnek az e|ĺcteriesztés mestársv a|źsát.
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! Falu: 2000 fő fölött

! Város: 50 000 főig

! Város: 50 000 fő ft'lött

! Budapest kerületei

A zsűri abírźiat sortn az alábbi szempontokat veszi fokozottan figyelembe:

! a telepĺil és go ndozott sé+gé+r a, tisztastryźr a. e gysé ge s képére'

! a település zöldfelületi programjárą fejlődésére,

! a közösségi részvételľe, a lakosság és a civil szervezetek bevonására,

! atelepülés turisztikaijelentőségére és felkésziiltségére, |áńogatő- és vendégbarát

szemléletére,

I az önkormányzaterőfeszítésére, fenntartói szerepére és stľatégiai gondolkodására,

! a nevelésĹoktatasi intézmények környezettudatos programjáľa és eľedményeire,

! a korszeríĺ hulladékgazdálkodásra és megújuló energia felhasználásra.

A versenybe jelentkező telepiilések ťlgyelmébe ajránlott biráiati szempontok 2014-tol az Európai
Virágos Vráľosok és Falvak versenyének kritériumĺendszeľéhez a versenyfelhívás (1. számri melléklet)
igazodik.

Fentieken tí| a 20|4. év kiemelt témź$a: a telepiilésen az I. világháborús emlékhelyek köľnyezetének
gondozottsága (kiemelten ťrgyelve a jubileumi emlékévre).

A verseny ťodíjahazánk képviselete a2015. évi Euľópai Virágos Városok és Falvak Versenyében
(Entente Floľale Europe) két telepĺilés számára.

fV. Dtĺntés tartalmának ľészletes indoklása:

A Képviselő-testtilet dönt Budapest Főviíros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzatának a,,Virágos
Magyarországéď'versenyen Budapest kerületei kategóriába történő jelentkezéséről.

Az onkoľmźnyzat a versenyen töľténő ńszvéte| és a bírálati szempontok teljesítését, elsősorban a
Józsefuárosi Közterĺilet-felügyelet és VáľosÍŁemeltetési Szolgálaton keresztiil biztosítja.

Ennek keretében a Jőzsefvźrosi KözterĹilet-felügyelet és Vĺárosiizemeltetési Szolgálat 20|4. évi
költségvetésében az alábbi feladatok végrehajtásfua biztosított pénnlgyi keľetek felhasználásából
fedezi. A versenyen való eredményes részvétel érdekében a zöldfeltiletek minőségi javitása 2014.
évben megtörténik az a|źbbiak szerint:

- Haľminckettesekteľe (és azoÍt|évő I. világháborús emlékmű) felrijításą

Horváth Mihály tér építése, felújíüísa'

- Golgota tér felújítrása,

- terek, parkok és út menti z<jld feltiletek építése, felújítása,

- paľkgondoztts,paľkfenntaľtĺísi feladatok,

- közösségi keľtek kialakíÍása és fenntaľĺási feladatok,

- Népszínhźzlltcźtban 50 darab viráglartő oszlop kiépítését követően azoknövényzettel töľténő
telepítése,

- Legvirágosabb tráľsashĺíz veľseny megvalósíĺása.

Fentieken tul a versenyben ismertetésre kerül még aBudapest-Józsefuáros Magdolna Negyed Program
III. keretében megvalósuló a közösségi résméte|re, a lakosság bevonásáľa iľányuló programok az
alábbiak szeľint:

- közteľiileti zöldítési akciók - közterületeken növénytiltetés és takarítás a lakosság bevonásával -,



- önkormányzatibérhźaakudvarának zöldítése, nĺlvénýelepítés a lakóközĺlsség bevonásával -, a helyi
környezettudatosság elősegítése,
mely progľamelemek szintén a Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
kooľdinálásával kerülnek végľehajtásra.

- Progľamalap, melynek keretében páĺryźaati lehetőség nyílt civil szervezetek, lakóközösségekszźlmára
udvarok és közterületek zöldítésére.

A veľseny biráiatz soľán bemutatásra kertil még a Budapest-Józsefuáros Magdolna Negyed Program
lll. keretében megva|ósuló'l.e|eki ter (l49 millió Ft ĺisszegben), FiDo tér (220 millió Ft összegben) és

Ká|vátriatér (164 millió Ft összegben) rehabiliĹációs eredményei.

Fentieken kívtil a Képviselő-testiilet a 274/20|3 (vII.17.) szźtmű hatétrozatában döntött a Budapest-
Józsefuáros Európa Belváľosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Progľam II. keretében nem beruhazási
célú, közösségfoľmáló projektelemek megvalósításáról az a|ábbiak szerint:
- a ,,Mi Büszke Bródy Sándor utcaiak'' pľogram és a ,,Megélt Történelem Program'' a Civi|ek a

Palotanegyedét Egyesĺilette l,
- közösségi ku|turális programok a JóHír Józsefuárosi Nonproťrt Kft. és a Civilek a Palotanegyedéľt
Egyestilettel.
Mindezen programelemek a versenyen való ľészvételt szintén erősítik és felhasználhatóak lesznek.

Lakossági aktivitást segíti elő a Képviselő-testi'ilet a 65/f0|4. (rV.23.) sz,źmű hatźnozatában foglalt
döntés, melyben a Képviselő-testiilet meghirdette a ,,Legvirátgosabb tĺáľsashĺĺz'' kömyezetszépító
versený, meýhez 10000 tő elsősorban futó petunia beszerzésére 1.000,0 e Ft-ot biztosított. A verseny
egyúttal e|őmozdítja a kertilet egységesebb arculatĺának megjelenítését, illewe turisztikai szempontból
is látogató- és vendégbarát szemléletet képvisel.

Meg kell említeni a Főváľos tulajdonában áL||ć, II. Jrános Pál párya tér és a kiemelt állami beruhrázás

keretében végrehajtott Ludovika téľ teljes felújításait is, mely kivitelezésekkel új arculatot kaptak ezen
közterĺiletek, melyek szintén a versenyen való sikeres részvéte|t biztosítják.

V. A dtintés célja, pénzügyi hatása:

A Képviselő-testĺilet dönt A ,,Virágos Magyarországéľt'' verseny Budapest kerületei kategóriába
történő nevezésľől. A regisztráció és a versenyben vallô részvétel díjmentes, és a versenyen ttiľténő
résmétęlkülön pénzügyi foľrást nem igényel, tekintettel arra, hogy aze|ĺ5zőekben ismertetett feladatok
végrehajtására vonatko ző pénaigyi fedezętet a f0|4 . évi költségvetésľől szóló önkoľm źtnyzati ľendelet
tartalmazza.

VI. Jogszabályi köľnyezet:

Magyaĺorczźtg helyi önkoľmányzatairól szóló 201|. évi cLxxxIX. törvény (Mötv) 23. $ (5) bekezdés
1. pontia a|apián a kerĺileti önkoľmányzatfeladata különösen a helyi közutak, közterek és parkok
kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, illetve a 7. poĺtja a|apjźtĺ a turizmussal kapcsolatos feladatok
ellátĺása.

A Képvise|ő-testiilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés l. és 7. pontján, va|amint a al. $ (3)

bekezdésén a|apul.

Kéremazalráhbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Hĺ,rÁnoz.ł.TI JÁ,VASLAT

A Képvĺselő-testület úgy dönt' hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat, a Viľágos Magyarországért
Köľnyezetszépítő Verseny Budapest keľiiletei kategóriában történő nevezésén résztvęsz.

Felelős: polgáľmesteľ
Haĺáridő: 20|4. mźĄus 14.



2.

aJ.

fe|hata|maz'za és felkéri a polgáľmestert ahatározat I. pontjźlban foglaltak teljesítése éľdekében a
jelentkezéssel összefüggő intézkedés megtételére.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2014. május 31.

felkéri a polgármestert, hogy verseny versenyfelhívásban is szereplő kötelező, illetve ajántott
bírźiati szempontjainak teljesítése érdekében az e|őterjesztésben foglaltak szerinti intézkedések
megtételére.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 15.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a versennyel kapcsolatos részvételről, eľedményéľől készítsen
tźĄékoztatőt a Képviselő-testtilet részére.

Felelős: polgármester
HaĹáľiđő: a veľseny eľeđményének megállapíüását ktjvető ľendes képviseiő-testiileti ülés

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Kiizteľület-felůigyelet és
Váľosüzemeltetési Szolgálat' a Budapest.Józsefuáľos Euľópa Belváľosa KulturáIis-gazdaság
Fejlesztési Pľogľam II. megvalósításban ľésztvevői

Budapest, 2014. máĄus 6.

poIgáľmesÚeľ

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

,L o,ť,u.LĐ
dľ. Mészár Erika /

a|jegyzó
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Virágos Ma gya rországéń Környezetszé pÍtő Verseny
Versenýelhívás

2911.

A két évtizedes mú|tra visszatekintô Virágos Magyarországért Kłirnyezetszépítô
Verseny Szervezô Bizottsága meghirdeti a 2014. évi Virágos ll|agyarországért verseny!
amelynek célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődĺís
szempontjainak ktivetkezeÍes aIkalmazása, a te|epÜlésen élők összefogásának
łĺsáönzése. az életminőség javĺtása, a kiirnyezettudatos gondolkodás és szemlé|et
eľősítése, a termószeti és az épĺtészeti ŕiľöksrfu megórzése és g-varapÍtása.

A versenyen valanrennyi ĺnagyar telepĺilés részt vehet.
2014.ben a verceny tlibb tekintetben is megújul. a te|epü|éskategóriák vá|toznak. lé|ekszámtó|
fůggöen 5 kategóriában |ehet nevezni:

Fa|u: 2o00 fóig
Fa|u: 2000 fö fö|ött
Város: 50 000 fóig
Város: 50 000 fő Íöl.'tt
Budapest keľületei

A telepü|ések www.vĺraoosmaovarorszag.hu |ntemetes honlapon je|entkeáetnek a
versenybe.

A hazaizsűri fokozotttigye|emmel lesz a bĺrá|at során

a te| epü|és gondozottságáľa, tisáas ägäta, egysé ges képére.
a te|epü |és zö|dfe|ĺl|et| programjára, fej|ődéséĺe;
a közö'sségi részvéte|re, a |akosság és a civi| szeľvezetek bevonására,
a telepiilés turisztĺkaije|enĺöségére és fe|késztl|tségére, |átogató. és vendégbarát
szemlé|etére,
az önkoľrľÉnyzaterôfeszítésére. fenntartói szerepére és stratég|aĺ gondo|kodására.
a nevelési-oktatásl intézmények kömyezettudatos pręĺamjára és eredményeire,
a korszenj hulladékgazdá|kodásĺa és megÚju|ó energia fe|hasznáĺásra.

A versenybe Jelentkező települések figyelmébe aján|ott bírá|ati szsmpontolĺ 2011.tő| az
Európai Vinágos Városok és Falvak versenyánek krítérlumrandszerÉhez igazodva a
ktivetkeeók:

-. A telepiilés zöldfe|iiIeteinek mirrősége: 50 pont
(Növénya|ka|mazás. burkolatok' utcabútorok' fenntańás tervezettsége, minösége)
Kö myezetvédelem, fe nnta ńhatóság, kömyezeti neve|és 15 pont
(Kömyezeti elemek védelme. kÖmyezeti neve|és, k|ĺmatudatosság. Íenntarthatóságot
segítő tevékenységek)

- Kĺizösségi részvétel a telepĺi|és zĺildfelü|etĺnek kia|akĺtásában í5 pont
(A lakosság, he|yi köz<isségek, vá||a|kozások résłétele a közterti|etek szépĺtésében,
h e|yi virágos ĺtás vérseny, közösség i tervezés, konzultáció)



Turisztikaĺ vonzeĺő, turistabarát környezetkia|akĺtás 10 pont
(ĺurisztikai l átványosságok környezete, tuńsáikaÍ tájékoztatás. vendég barátsás )
Önkormánpatfe|készÜltsége' a veÍsenyben va|ó részvétele 10 pont
(Szakmaifelkészü|tség, tervszerüség, stratégiaigondo|kozás színvonala, a szĺÍrízésre
tĹirténó felkészÜlés és a zsÜrĺzés menetének |ebonyo|ítása)

A 20í4. óv kieme|t témája: a településen az l. vĺlágháborÚs emlékheýek kl5rnyezetének
gondozottsága (Riemelten figyelve a jubileumi emlékévre)

A versenyre je|entkezett te|epülések bĺrálatát szakemberekböl á|b zsúri végzi. Az elért
pontszámokat figye|embe véve - a Szervező Bizottság javaslata a|apján - a kiĺrók és a
támog atók á|tal felaján lott d ĺj akkaĺ juta|mazzuk a legjobba kat.
A verseny fődíia hazánk képviselete a 2o15. évi Európai Vlrágos Városok és Fa|vak
Versenyében {Entente Flora|e Europe} két telepĺilés számára.

A verseny klíróta a Nemzetgazdaságl Mlnĺsztérĺum, a Magyar Tuńzmus Ztt., a
VidákfejlesztásÍ lúlnisztérium, az Emberi Erőfonások Minisztériuma, aVirágzó Afragyar
KeltkulturáéŔ ÄtapÍtvány, Budapest Főváros önkormányľzata, a Ma gyar őnkormányzati
Főkertészek Szővetsége, a Város- ěs Falwédők $zövetsége, a Magyar KeŔepÍtő és
FenntańóVállalkozőkSzövehége, a MagyarTájépŕtészek Szövebége, a BalatonÍ Helyi
ö n korm á nyzatok Sziivelség e.

Je lentkezési fe|tételek

A "Virágos 
Magyarországért" ktimyezetszépítö versenybe önkormán1zatok je|entkezhetnek öt

kateglńában. AJelentkezés az intemeten keresztúĺ lehetséges a 'Virágos Magyarországérľ
kĺimyezetszépitő verseny honlapján:

lvľýlv.viraq os maqvaÍorsĹeo fu
A nýtl|apon ta|á|ható "Versenyfe|hívás és jelentkezés 2014' menüpontra kattintva a
jelentkezési lap kitöłtésével |ehet regisárálni a 2014. évi versenybe. A regisáráđó és a
versenyben rłaló részvéte| diimentes. A versennyel kapcsolatos rész|etes információ a
honlapon található.

A Ýersenyben részt vevö telepÜ|ésekszámára ĺehetöség nyĺ|ik az intemeten történö szöveges
és képes bemutatkozásra. EnnekÍe]tétele: a te|epülésĺő|egy óvid szöveges tájékoáató (max.
12oo karakter) és három dĘitális fénykép (min. 3o0 dpi) elküldése. e.mail cĺm:
viragosmaovarorszao@łtthon.hu. Kériiik. hogy a képek kĺizĺi| |ega|ább egy turisztikai |átniva|ót
äbĺäzo|ó lĺép |égyen.

JELENTIGZÉ$ HATÁR|Dó: 2oí4. máius 3í.


