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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben  

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  

Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága feladat- és hatáskörében eljáró 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke részére 

 

 

 

 

 

Tárgy:  „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny  

2020. évi versenykiírása 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés előkészítését koordinálta: 

 

  Dr. Imre László, megyei jegyző 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: 

 

  Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 

  Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető 

 Arnold György, területfejlesztési referens 

  



 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Kezdeményezem, hogy „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 

2020-ban is kiírásra kerüljön. A Veszprém Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatként 

szervezi meg a „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési versenyt immár 18 

éve. A nagy múltú verseny Veszprém megye települési önkormányzatai részére kerül 

meghirdetésre. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

 

Általános jogrendben fő szabály szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak alapján a megyei közgyűlés 

Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága átruházott hatáskörben dönt a 

versenyfelhívás közzétételéről, azonban a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel az SZMSZ 29. § (13) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, 

mely kimondja, hogy: 

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján veszélyhelyzetben a közgyűlés 

bizottságainak valamennyi feladat- és hatáskörét – a veszélyhelyzet megszűnéséig – a közgyűlés 

elnöke gyakorolja.”  

Fentiekre figyelemmel a döntést a bizottság helyett a megyei közgyűlés elnökének kell meghozni. 

 

A verseny célja, hogy a települések közterületeinek megjelenése esztétikus, gondozása 

folyamatos legyen. A 2020. évi verseny meghirdetésekor az elmúlt évek gyakorlatára építve, a 

résztvevő települések eltérő lehetőségeit is figyelembe vevő bírálati szempontok kerülnek 

javaslásra. 

 

Javaslom, hogy a versenyre jelentkező települések közterületei állapotának értékelését, az 

elismerési szintekre vonatkozó javaslatok kialakítását, továbbra is a Pénzügyi, Területfejlesztési 

és Területrendezési Bizottság tagjaiból és a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési 

Iroda munkatársaiból álló zsűri lássa el a kiírásban szereplő értékelési szempontok 

figyelembevételével. 

A versenyfelhívásban foglaltak szerint a települési önkormányzatok önmagukkal versenyeznek, 

azt a fejlődést értékelné a zsűri, ami a településen az előző időszakhoz képest történt, 

figyelemmel a település környezetének színvonalas kialakítására, a zöldterületek állapotára, a 

virágosításra, a fásítására, a településképre, különösen a lakókörnyezet esztétikus 

megjelenítésére. 

 

  



 

Értékelési szempontok:  

a) Gyepterületek gondozottsága, parlagfű irtás 

b) Virágültetés 

c) Fásítás, fák ápolása 

d) Köztéri bútorzat állapota 

e) Vízelvezető árkok állapota 

f) A közterület tisztán tartása, takarítása 

g) A település összképe 

 

Elismerési szintek: 

A versenyben résztvevő települési önkormányzatok az elért pontértékek alapján két kategória 

szerinti minősítést érhetnek el. 

Eredményes minősítésű  az elérhető összes pontszám 60%-84%-a 

Kiváló minősítésű   az elérhető összes pontszám 85%-100%-a 

A minősítésben sikeres résztvevő települési önkormányzat oklevél elismerésben részesül. 

 

Különdíj:  

Különdíj kiírására a COVID–19 koronavírus járványveszély okán kialakult helyzetre tekintettel 

idén nem kerül sor. A díjazásra elkülönített 300.000 Ft az eredményes minősítésű és a kiváló 

minősítésű díjazottkák elismerését szolgáló oklevelek és táblák elkészítésre kerül 

felhasználásra.  

 

Veszprém Megye Virágos Települése 

A 2019-ben már 24 település vált jogosulttá a „Veszprém Megye Virágos Települése” címre, 

mivel az egymás utáni három évben kiváló minősítést értek el.  

A verseny nyilvántartási adatok alapján 2020-ban remélhetőleg újabb települések nyerik el a 

„Veszprém Megye Virágos Települése” címet és mindaddig jogosultak lesznek rá, míg a kiváló 

minősítést évente megszerzik. A verseny nyilvántartás alapján nevezésük esetén 9 új település 

esélyes „Veszprém Megye Virágos Települése” cím elnyerésére. A várományos településekre 

figyelemmel a 9 tábla elkészítésének fedezetét is biztosítaná az előbbiekben jelzett 300 e Ft. 

 

A versenyre történő jelentkezés: 

Jelentkezni 2020. június 19.-ig a jelentkezési lap visszaküldésével lehet. 

 

A verseny ideje: 

2020. július 1. - 2020. augusztus 30. közötti időszak. 

 

Díjátadás: 

A Veszprém Megyei Önkormányzat az elismeréseket díjátadó ünnepség keretében kívánja 

átadni, melyet egy, a versenyben sikeresen teljesítő települési önkormányzattal együttműködve 

kíván megrendezni. A díjátadó ünnepségre várhatóan 2020 októberében már sor kerülhet. 

 

  



 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Mindezek alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és a „A 

tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2020. évi versenykiírásáról 

a döntést meghozni szíveskedjen! 

 

.../2020. (V. ...) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében eljárva 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Területfejlesztési és 

Területrendezési Bizottsága feladat- és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 

Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet 29. § (13) bekezdésére az alábbi döntést hozta: 

 

1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke döntött „A tiszta és virágos 

Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2020. évi megtartásáról. 

 

2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke „A tiszta és virágos Veszprém 

megyéért” versenybe benevező települések közterületeinek helyszíni értékelésére zsűrit 

hoz létre. A zsűri felállítására a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság 

tagjait, továbbá a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársait kéri 

fel. 

 

3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke kéri a zsűri tajait, hogy a 

munkavégzésük során maradéktalanul tartsák be a COVID–19 koronavírus-betegség 

megelőzésével kapcsolatos aktuális védőintézkedéseket. 

 

4) Külön díjazás kiírására a COVID–19 koronavírus járványveszély okán kialakult helyzetre 

tekintettel 2020-ban nem kerül sor. A költségvetésben díjazásra elkülönített 300.000 Ft az 

eredményes minősítésű és a kiváló minősítésű települések elismerését szolgáló oklevelek 

és a „Veszprém Megye Virágos Települése” címet most első alkalommal elnyerő 

településeket megillető táblák elkészítésének finanszírozására kerül felhasználásra. 

 

5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy 

a határozat 1. sz. melléklete szerinti „Versenyfelhívás” és a 2. sz. melléklete szerinti 

„Jelentkezési lap” megküldésével kerüljenek felkérésre a Veszprém megyei települési 

önkormányzatok a versenyben való részvételre. 

  



 

 

Határidő:  1. és 2. pont tekintetében: azonnal  

3. és 4. pont tekintetében: folyamatos 

5. pont tekintetében: 2020. június 2. 

 

Felelős:  1. - 4. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  

5. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző 

 

 

Veszprém, 2020. május 22. 

 

 

Dr. Imre László s.k. 

megyei jegyző 

 

 

 

  



 
.../2020. (V. ....) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 1. sz. melléklete 

 

 

V e r s e n y f e l h í v á s  

 

„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 

2020. évi 

közterület szépítési verseny 

 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020-ban immár 18. alkalommal hirdeti meg „A tiszta és 

virágos Veszprém megyéért” közterületszépítési versenyt. 

A verseny célja, hogy a települések közterületeinek megjelenése esztétikus, gondozása 

folyamatos legyen.  

A megméretés során a zsűri azt a fejlődést értékeli, ami a településen az előző időszakhoz képest 

történt, figyelemmel a település környezetének színvonalas kialakítására, a zöldterületek 

állapotára, a virágokültetésére, a fásítására, a vonzó településképre, a lakókörnyezet kulturált 

megjelenítésére.  

 

A verseny ideje: 

2020. július 1. - 2020. augusztus 30. közöti időszak. 

 

Értékelési szempontok:  

a) Gyepterületek gondozottsága, parlagfű irtás 

b) Virágültetés 

c) Fásítás, fák ápolása 

d) Köztéri bútorzat állapota 

e) Vízelvezető árkok állapota 

f) A közterület tisztán tartása, takarítása 

g) A település összképe 

 

Helyszíni ellenőrzés: 

Az értékelési szempontok szerinti versenyfeladatok teljesítését a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága 

tagjaiból és a megyei önkormányzati hivatal munkatársaiból álló zsűri ellenőrzi a 

helyszínen.  

 

Értékelés: 

A zsűri a helyszíni szemlék során az elvégzett munkákat egyenként 1-5 ponttal, a település 

összképét 1-10 ponttal értékeli. A zsűri a verseny befejezését követően 2020. szeptember 

30-ig összesíti a helyszíni szemléken elért pontszámokat és javaslatot tesz a díjazásokra, 

melyek odaítéléséről a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, 

Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága dönt. 

 



 

Elismerési szintek: 

A versenyben résztvevő települési önkormányzatok az elért pontértékek alapján két 

kategória szerinti minősítést érhetnek el. 

Eredményes minősítésű  az elérhető összes pontszám 60% - 84%-a 

Kiváló minősítésű   az elérhető összes pontszám 85% - 100%-a 

A minősítésben sikeresen résztvevő települési önkormányzat diszoklevél elismerésben 

részesül. 

 

Veszprém Megye Virágos Települése 

Azon település, mely az egymást kövező három évben kiváló minősítést ér el, elnyeri a 

„Veszprém Megye Virágos Települése” címet és mindaddig jogosult lesz rá, míg a kiváló 

minősítést évente megszerzi. 

A címet első alkalommal idén elnyerő település egy ezt tanúsító 60x60 cm-es kültéri 

disztáblában részesül, mely a 2020. évi díjkiosztón kerül átadásra. 

 

Díjátadás: 

A Veszprém Megyei Önkormányzat az elismeréseket díjátadó ünnepség keretében kívánja 

átadni, melyet egy, a versenyben sikeresen teljesítő települési önkormányzattal 

együttműködve kíván megrendezni, várhatóan 2020 októberében. 

 

A versenyre történő jelentkezés: 

Jelentkezni 2020. június 19-ig lehet a mellékelt „Jelentkezési lap” 

teruletfejlesztes@vpmegye.hu e-mail címre történő megküldésével. 

 

Kapcsolattartó: 

Arnold György Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 

   8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

   Tel: +36 88/545-072; +36 20/249-0950 

e-mail: arnold.gyorgy@vpmegye.hu 

 

 

Veszprém, 2020. május  

 

 

Polgárdy Imre s.k. 

a megyei közgyűlés elnöke 

  

mailto:teruletfejlesztes@vpmegye.hu
mailto:arnold.gyorgy@vpmegye.hu


 
.../2020. (V.   .) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 2. sz. melléklete 

 

 

 

 

J e l e n t k e z é s i  l a p  

 

„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” 

 2020. évi 

közterület szépítési versenyre 

 

 

 

Település név :  .............................................................................  

 

Polgármester neve : ..............................................................................  

 

Kapcsolattartó neve :  .............................................................................  

 

beosztása :  .............................................................................  

 

E-mail címe :  .............................................................................  

 

telefonszáma :  .............................................................................  

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2020. június 19. 

 

 

2020. június. ….. 

 

 

 

............................................................. 

polgármester aláírása 

 

 

 

 

A jelentkezési lapot a teruletfejlesztes@vpmegye.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 

mailto:teruletfejlesztes@vpmegye.hu

