FELHÍVÁS VIRÁGOS UTCÁK VERSENYÉBEN VALÓ
RÉSZVÉTELRE
Szeghalom Város Önkormányzata a „Humán közszolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a
környező településeken” című, EFOP -1.5.3-16-2017-00113 kódszámú projekt keretében
versenyt hirdet ki a város lakói részére „Virágos Utcák Versenye” címmel
2018
1. A verseny célja:
Szeghalom Város Önkormányzata a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében
versenyt hirdet ki a lakókörnyezet és a településkép szépítésére a Szeghalmon élő lakosság, illetve a
helyi vállalkozások részére, hogy ezzel támogassa, ösztönözze a szép, gondozott és virágos
környezet kialakítása érdekében végzett tevékenységüket.
2. A díjazásban való részesítés feltételei
Szeghalom Város Önkormányzata versenykiírás eredményeként díjazásban részesíti a lentebb
meghatározott kategóriákban jelentkezőket, akik
-

a településen lakcímmel, illetve telephellyel rendelkeznek,

-

a virágos utca kategóriában legalább 5 ingatlanból álló, összefüggő utcarész fog össze,
illetve

-

a virágos lakótelep esetében a társasházak lépcsőházanként jelentkezhetnek.

Versenykategóriák:
1. A legszebb virágos utca (3 díjazott):
-

az ingatlanok előtti közterület

2. A legszebb virágos lakótelep (3 díjazott):
-

a társasházakhoz tartozó közterület

3. A legszebb virágos kert (1 díjazott):
-

családi házak esetén az utcáról látható kertrész, homlokzat

4. A legszebb virágos vállalkozás (1 díjazott):
-

vállalkozások telephelyei esetében az ingatlan előtti közterület, illetve az utcáról látható
kertrész

3. A jelentkezési lapok benyújtásának módja, határideje
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás 1. számú mellékletét képező jelentkezési lap kitöltésével
postai úton vagy személyesen Szeghalom Város Önkormányzatának (5520 Szeghalom, Szabadság
tér 4-8.) címezve lehet benyújtani.
A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2018. május 22., 12:00
A legszebb virágos utca, illetve A legszebb virágos lakótelep című
kategóriában indulók nevében kizárólag csak a társasház közös
képviselője, lakásszövetkezeti elnöke, illetve a jelentkezési
lapon megválasztott képviselője pályázhat.

4. A személyes tájékoztatás módja
A versenykiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Kis Bettina, e-mail: kisbettina@szeghalom.hu
5. A pályázatok elbírálása
Az értékelést az önkormányzat képviselő-testülete által megválasztott zsűri végzi.
A benevezett ingatlanokat bíráló zsűri tagjai együttesen pontoznak, a 2. számú melléklet szerinti
Bírálati lapon részletezett szempontok figyelembe vételével. Az értékelést egy alkalommal, 2018.
május 25-én végzik el a bizottság tagjai. A díjak a zsűri által adományozott pontszámok összesítése
alapján kerülnek megállapításra.
Amennyiben valamelyik kategóriában nem neveznek, vagy a nevezettek száma nem éri el az
összesen díjazhatók számát, akkor a nyeremény különdíj formájában kiosztásra kerül a többi
kategóriában a zsűri döntésétől függően.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A zsűri a meghozott döntéséről 2018. május 29. napjáig írásban, illetve telefonon értesíti a jelentkezőt.
7. Díjazás
A versenyben a helyezettek kategóriák szerint az alábbi díjazásban részesülnek:
A legszebb virágos utca
I. helyezett: 75.000 Ft értékű ajándékutalvány
II. helyezett: 60.000 Ft értékű ajándékutalvány
III. helyezett: 44.000 Ft értékű ajándékutalvány
A legszebb virágos lakótelep
I. helyezett: 75.000 Ft értékű ajándékutalvány
II. helyezett: 60.000 Ft értékű ajándékutalvány
III. helyezett: 44.000 Ft értékű ajándékutalvány
A legszebb virágos kert
I. helyezett: 75.000 Ft értékű ajándékutalvány
A legszebb virágos vállalkozás
I. helyezett: 75.000 Ft értékű ajándékutalvány
Az oklevelek, díjak ünnepélyes átadására 2018. május 30-án, a Polgármesteri Hivatal Nagy Termében
kerül sor.

