
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a 2011. évi "Virágos 
Magyarországért" környezetszépítő 

versenyen való részvételre 

A Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága meghirdette a 2011. évi Virágos 
Magyarországért versenyt, amelynek célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, 
fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők 
összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és 
szemlélet erősítése, a természeti és építészeti örökség megőrzése és gyarapítása. 
A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. 

Jelentkezési határidő: 2011. május 30. 

A versenyre jelentkező települések figyelmébe ajánlott bírálati szempontok: 

I. Minőségi követelmények: 

a települési zöldfelületek megóvása, gyarapítása, a parkok, emlékhelyek gondozottsága, 
növénykiültetések - fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek 
minősége, harmóniája a tájjal, az épített környezettel, 
magyar nemesítésű növény- és virágfajták felhasználása. 

II. A befektetett munka és részvétel: 

az önkormányzat erőfeszítése (források, támogatás, szervezés, irányítás), 
helyi vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek 
környezetének rendezettsége), 
közösségek együttműködése, önkéntes civil szervezetek összefogása, helyi versenyek 
szervezése, 
a lakosság részvétele (utcakertek, előkertek, épület homlokzatok díszítésével). 

III. Környezetvédelem, fenntarthatóság, kommunikáció 

a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei, 
az ifjúság részvétele a nevelési-oktatási intézmény rendezett környezetének 
kialakításában, gondozásában, a fa- és növényültetési programokban, 
komposztálás, megfelelő növényvédelmi megoldások alkalmazása, 
korszeru hulladékgazdálkodás és a megújuló energia felhasználás, 
kommunikáció, a helyi lakossággal való kapcsolattartás, információs programok, média 
megjelenések. 
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IV. Általános benyomások 

a település rendezettsége, tisztasága és gyommentessége, 
az épített környezet minősége, állapota (terek, utcák, épületek, műemlékek, utcabútorok), 
a település megjelenése turisztikai szempontból (települések bejárata, információs 
pontok, a turisztikai jelentőségű épületek, helyek környezete, pihenőhelyek, játszóterek 
állapota, gondozottsága). 

A 2011. év kiemeit témája: a település főterének, főutcájának rendezettsége, virágokkal 
és egyéb növényekkel történő díszítése, harmóniája az épített környezettel, beleértve az 
ott található hivatali, kereskedelmi és vendéglátóhelyeket. 

A versenyre jelentkező települések pályázatának bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi. Az 
elért pontszámokat figyelembe véve - a Szervező Bizottság javaslata alapján - a kiírók és a 
támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzák a legjobbakat. 

A verseny fődíja: hazánk képviselete a 2012. évi Európai Virágos Városok és Falvak 
Versenyében (En tente Floral e Europe), város illetve falu kategóriában. 

A versenyre egy egyszerű adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, mely megtalálható a felhívás 
honlapján. Ezt követően, 2011. május 30-ig minden versenyzőnek egy rövid fényképes 
bemutatkozót kell küldeni a szervezőknek, melyet a honlapon közzétesznek. 
A verseny szakemberekből álló zsűrije várhatóan június-július hónapban helyszíni szemlét 
fog tartani, melyet követően kerülnek kiosztásra a Virágos Magyarországért verseny 20 ll. évi 
cím ei. 

Kőbánya 2005-ben, 2007-ben és 2008-ban már jelentkezett a Virágos Magyarországért 
versenyre. Ezt a sorozatot szeretnénk idén is folytatni, és egy impozáns, közösségi 
kezdeményezésekkel, virágültetésekkel gazdagított bemutatkozóval jelentkezni a versenyre. 

Az idei évben az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport több közösségi 
kezdeményezést is koordinál, mint például Komposztálási Program; "Virágot a szemét 
helyére" Akció; Takarítási Akció; a lakosság részére kiírt "Közösségi Kertek Kialakítása" 
pályázat, "Tiszta udvar, rendes ház" cím, "Virágos Kőbánya " cím stb., melyek a bírálatnál 
előnyt jelenthetnek. 

A tavalyi évi költségvetésben 13 millió Ft került elkülönítésre villanyoszlopokon 
virágkosarak elhelyezésére, valamint egynyári virágok ültetésére. Az idei évi költségvetésben 
erre a célra a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. sorain 5,4 millió Ft áll 
rendelkezésre. 

Ahhoz, hogy a kerület elnyerhesse a Virágos Magyarországért 2011. díjat, mindenképpen 
szükséges kiegészíteni ezt az összeget annak érdekében, hogy a villanyoszlopokon elhelyezett 
virágkosarak mellett a körforgalmak is megszépüljenek, és az út menti virágosládák se 
maradjanak virág nélkül. 
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Határozati javaslat: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat jelentkezését a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 
2011. évi felhívására, egyben felhatalmazza a szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Hatósági Iroda vezetője 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
KÖKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Közhasznú Kft. részére egynyári virágok kiültetése céljára 5 millió Ft-ot biztosít a 
működési célú általános tartalékkerete terhére. Egyben felkéri a társaság 
ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 5. 

Törvényességi szempontból látta: 

ó Krisztián 
jegyző 

azonnal 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és 
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 
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