Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (I.13.) ÖKT rendelete
„Tiszta udvar, gondozott kert” cím alapításáról
Tetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a.)
pontjában és 32. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) Tetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Tiszta udvar, gondozott
kert" címet alapít a község szépítése, a kulturált környezet kialakításának ösztönzése
érdekében.
(2) A „Tiszta udvar, gondozott kert” címre pályázhat a tetétleni lakóingatlan tulajdonosa,
használója vagy ajánló jelölheti. Ajánló lehet bármely, Tetétlenen lakóhellyel rendelkező
nagykorú természetes személy.
(3) Az elismerés formája az Önkormányzat arculatának megfelelő, „Tiszta udvar, gondozott
kert” feliratú, 20*30 cm nagyságú tábla és elismerő oklevél.
(4) „Tiszta udvar, gondozott kert” címet évente maximum 5 ingatlan tulajdonosnak
adományoz a Képviselő-testület.
2. § (1) A „Tiszta udvar, gondozott kert” cím adományozható az ingatlan tulajdonosnak,
ingatlan használónak, akinek az ingatlanán az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a) az ingatlan tulajdonosa illetve használója a településen működő kommunális
hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe veszi,
b) az ingatlan közcsatornával ellátott amennyiben arra a feltételek adottak,
c) az ingatlanon meglévő épület építési engedély alapján épült,
d) az ingatlan környezete, udvara rendezett.
(2) A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése mellett a „Tiszta udvar,
gondozott kert” címre pályázók a következő pontozásos szempontok alapján kerülnek
értékelésre:
a) ha az udvar
aa) jól karbantartott, gondozott az 15 pont,
ab) karbantartott, gondozott az 10 pont,
b) ha a kert haszonnövényekkel vagy dísznövényekkel betelepített, annak növényállománya
ba) növényi kártevőktől, fertőző betegségektől mentes az 15 pont,
bb) gyomnövényekkel
bba) nem fertőzött az 15 pont,
bbb) azon belül parlagfűvel, allergén gyomnövényekkel nem fertőzött az 10 pont,
bc) a növényi hulladék komposztálásra kerül és tápanyag-utánpótlás céljából újrahasznosítják
az 5 pont.
c) amennyiben az ingatlanon állattartás valósul meg, az állattartásra vonatkozó jogszabályokat
minden tekintetben betartja, ezen belül
ca) az ingatlanon tartott haszonállatok, házi kedvencek ápoltak, gondozottak, a számukra
szükséges élettér biztosított az 10 pont,
cb) az alom és az állati ürülék gyűjtése zárt, szigetelt tározóban jogszabályi előírásoknak
megfelelően történik az 5 pont,
d) a rágcsálók elleni védekezésről gondoskodik az 5 pont.

(3) Az értékeléskor az elért pontszám az értékelt bírálati szempontok százaléka. A pályázóknál
azok a bírálati szempontok kerülnek értékelésre, amelyek az egyes pályázóknál
értelmezhetőek.
(4) Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Ifjúsági és Kulturális
Bizottsága helyszíni ellenőrzés után tesz javaslatot a cím adományozására a Képviselőtestületnek.
3. § (1) A cím elnyerésére a pályázatot a Képviselő-testület hirdeti meg Tetétlen Község
honlapján és Tetétlen Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A
pályázatot minden év március 1-ig kell meghirdetni.
(2) A pályázatot e rendelet melléklete szerinti jelentkezési lapon kell benyújtani, május 15-ig.
A lakosság részére lehetőség nyílik arra, hogy ne csak pályázzon, hanem jelöljön
magánszemélyt is a cím elnyerésére.
(3) A Képviselő-testület adományozza a címet pontozásos rendszer alapján. A legtöbb pontot
elnyert pályázók közül az első öt ingatlantulajdonosnak adományozható az elismerő cím.
(4) A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt minden év szeptember 30-ig.
(5) Azonos pontszám esetén a Képviselő-testület, sorsolással határozza meg a sorrendet.
(6) A pályázatok eredményét évente október 1-ig a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A pályázókról, valamint a címek adományozásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást
vezet.
(7) A nyertes pályázók írásban kapnak értesítést. A díjak ünnepélyes eredményhirdetésen
kerülnek átadásra a Földünkért Világnap alkalmából minden év október 21-én.
(8) A Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság bejelentés alapján felülvizsgálja és
kezdeményezheti a Képviselő-testület felé az adományozott „Tiszta udvar, gondozott kert”
cím visszavonását, ha az ingatlan gondozatlan, elhanyagolt, parlagfűvel fertőzött.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
5. § A rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon kell
kihirdetni és közzétenni.
Tetétlen, 2012.január 13.
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polgármester
A rendeletet kihirdettem: 2012. január 16.
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