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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. június 29-ei rendes ülésére  

Döntés a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 

30-ai rendes ülésén megalkotta a „Tiszta udvar, rendes ház” cím alapításáról 

és adományozásáról szóló 6/2015. (III. 31.) számú önkormányzati rendeletét. 

 

Tokod Nagyközség Polgármestere a pályázatot 2015. április 21-én hirdette 

meg. 

 

A jelentkezési/jelölő lapok benyújtási határideje 2015. május 21. napja volt.  

A jelentkezési határidőig az alábbi 2 pályázat érkezett: 
- Zicsi László és neje, 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 103. szám alatti lakosok 

ingatlanára; 
- Környei József, 2531 Tokod, Batsányi u. 17. szám alatti lakos ingatlanára. 

  

A rendelet szerint a cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt. Az elis-

merő címet évente legfeljebb 3 pályázó nyerheti el.  

 

A verseny helyezettjei a pénzdíjon kívül megkapják a „Tiszta udvar, rendes 

ház” táblát, amely talán a szomszédok körében is egy ház- és kertszépítő 

mozgalmat generál, így néhány éven belül egész utcarészek, vagy akár ut-

cák szépülhetnek meg. 

 
A pályázatok eredményét közzé kell tenni hirdetményi úton, valamint a Tokod 
Nagyközség internetes honlapján. A nyertes pályázókat írásban kell értesíteni, 
és az elnyert címek az augusztus 20-i rendezvény keretében kerülnek átadás-
ra. 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési 

Bizottsága képviseletében a bizottság elnöke a helyi civil szervezetek vezetői-

nek bevonásával tartott helyszíni szemlékről a képviselő-testületi ülésen számol 

be. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el a kö-

vetkező határozati javaslatot. 
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Határozati javaslat 

…/2015. (VI. 30.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta udvar, 

rendes ház” cím alapításáról és adományozásáról szóló 6/2015. (III. 31.) számú 

önkormányzati rendelete alapján, 2015. évben, „Tiszta udvar, rendes ház” el-

ismerő címet és táblát adományoz ………….  jelölt(ek)nek.  

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a pol-

gármestert a díjak átadására a 2015. augusztus 20-ai ünnepség keretében. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: a díjak átadására 2015. augusztus 20. 

  

 

Tokod, 2015. június 18.  

   

          Tóth Tivadar 

        polgármester 
 


