Rudabánya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2008. (V. 26.) sz. rendelete
a „Tiszta udvar, rendes ház”, „Tiszta társasház” és „Tiszta utca” cím alapításáról
Rudabánya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A Cím alapításáról
1. §.
(1) A képviselő-testület „Tiszta udvar, rendes ház ……..év”; „Tiszta társasház …….év” ”Tiszta utca
……..év” címeket alapítja a település szépítése, a kulturált környezet kialakítása érdekében.
(2) A „Tiszta udvar, rendes ház” címre pályázhat a lakóingatlan tulajdonosa vagy használója.
A „Tiszta társasház” címre pályázathat a társasház lakóközössége által megbízott képviselő.
A „Tiszta utca” címre pályázhat az utca által megbízott képviselő (utcabizalmi).
(3) Az elismerés formája az Önkormányzat arculatának megfelelő „Tiszta udvar, rendes ház …….év”,
„Tiszta társasház …….év”, vagy „Tiszta utca ……év” feliratú, 20x30 cm nagyságú, falra szerelhető
fémtábla, valamint egyszeri díjazás, melyekhez a szükséges forrást az Önkormányzat mindenkori
költségvetéséből biztosítja.
(4) A díjazás mértékét minden évben külön állapítja meg a képviselő-testület a hatályos
adójogszabályoknak megfelelően.
Az elnyerhető címek
2. §.
(1) A „Tiszta udvar, rendes ház”, „Tiszta társasház” cím
ingatlantulajdonosnak, illetve használónak:

adományozható

annak az

a./ akinek ingatlana, s az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan,
esztétikusan illeszkedik a környezetébe,
b./ Az ingatlan tulajdonosa/használója a településen található folyékony és kommunális szállítási
közszolgáltatást igénybe veszi,
c./ az ingatlan építési engedély alapján épült.
A pályázónak mindhárom feltételt teljesítenie kell.
(2) A „Tiszta utca” cím adományozható azon tér, utca, utcarész lakóközösségének, amely adott évben
a legszebb utcaképet nyújtja, a beültetett virágok, növények, illetve a közterületi összkép
vonatkozásában.

(3) A képviselő-testület bizottságai helyszíni ellenőrzés után tesznek javaslatot a cím
adományozására.
Eljárási szabályok
3. §.
(1) A cím elnyerésére a pályázatot a képviselő-testület bizottságai hirdetik meg a helyi képújságban,
évente egy alkalommal. A pályázatot e rendelet kihirdetésének első évében július 15-ig, egyébként
évente március 15-ig kell meghirdetni.
(2) A pályázatot a 1. sz. melléklet szerinti jelentkezési lapon kell benyújtani július 30-ig.
(3) a./ A cím adományozásáról a képviselő-testület dönt a képviselő-testület bizottságainak javaslata
alapján, minden év augusztus 20-ig.
- A „Tiszta udvar, rendes ház” címet évente maximum 3 ingatlan tulajdonos,
- A „Tiszta társasház” címet évente maximum 1 társasház,
- A „Tiszta utca” címet évente 1 pályázó nyerheti el.
b./ A pályázatok eredményét évente augusztus 31-ig közzé kell tenni a helyi kábeltévé képújságában.
A pályázókról, valamint a címek adományozásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
A nyertes pályázókat írásban értesítik, és a Községi Nap rendezvény keretében ünnepélyes
eredményhirdetésen kerülnek átadásra a címek.
c./ A képviselő-testület bizottságai bejelentés alapján felülvizsgálják és visszavonhatják az
adományozott „Tiszta udvar, rendes ház”, „Tiszta társasház” és „Tiszta utca” címet, az alábbi
esetekben:
- rendezetlen, elhanyagolt terület,
- parlagfűvel fertőzött a terület.
Záró rendelkezés
4. §.
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Rudabánya, 2008. május 23.

Szobota Lajos
polgármester

Dr. Sallai Árpád
jegyző

7/2008. (V. 26.) sz. rendelet
1. sz. melléklete

JELENTKEZÉSI LAP
Kategóriák:
„Tiszta udvar, rendes ház ………év” cím
„Tiszta utca ………….év” cím
„Tiszta társasház …….év” cím
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni)
Beküldési cím:

Rudabánya Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
3733 Rudabánya, Gvadányi J. u. 47. sz.

Nevezési határidő:
Pályázó/
Tulajdonos/Használó/Utcabizalmi neve

…………………………………………….

Pályázó címe:

…………………………………………….

Pályázó telefonszáma:

…………………………………………….

Pályázó e-mail címe:
A pályázaton „nevezni” kívánt
ingatlan/utca/utcarész leírása
(beültetett növények fajtái, száma,
növényritkaságok, érdekességek,
melyek egyedivé teszik az ingatlant
stb.)

…………………………………………….

Dátum:
……………………………….
Aláírás
Tulajdonos/Használó/Utcabizalmi

