
 

 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Humán Bizottság  

2017. június 7-én (szerdán) 

 

14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében soron kívüli (rendkívüli) nyílt 

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom  

 

 

Nyílt ülés: 

1) Virágos Enyingért versenyfelhívás  

 

 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

 

 

Enying, 2017. június 6. 

 

Tisztelettel: 

 

 

    Regenyei Katalin s.k. 
a Humán Bizottság elnöke 



E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottsága 

2017. június 7. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

 

Tárgy: „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” pályázat 

Előterjesztő: Regenyei Katalin elnök 

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:    egyszerű / minősített 

A szavazás módja:        nyílt / titkos 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Bizottság elé a „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” című pályázati 

felhívást. 

 

Mint ismeretes 2015-ben a településen már megrendezésre került a pályázat, melynek során azon 

ingatlanok tulajdonosai kerültek díjazásra, akik az ingatlanjukon végzett virágosítással 

hozzájárultak Enying város virágos képéhez, a település szépségének kiteljesítéséhez. 

 

E hagyományt szeretnénk feleleveníteni, melyhez remélhetőleg sokan csatlakoznak és ezzel a 

településképet sikerül fenntartani, javítani. 

 

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés mellékletét képező felhívást megtárgyalni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

1. Jogszabályi hivatkozások: 

 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 

 

2. Határozati javaslat 

 

mellékelve 

 

3. Mellékletek: 

 

Pályázati felhívás, határozati javaslat 

 

2017. június 6. 

 

Tisztelettel: 

 

Regenyei Katalin 

HB elnöke 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Enying Város Önkormányzat Humán Bizottságának                   /2017. (VI. 7.) határozata 

„Virágos Enyingért, Szép Környezetért” versenyfelhívásról: 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 

 

1. a „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” címmel pályázati felhívást tesz közzé jelen 

határozat elválaszthatatlan mellékletét képező felhívásban foglaltak szerint, 

 

2. a pályázatokat saját hatáskörben bírálja el. 

 

Felelős: Regenyei Katalin Humán Bizottság elnöke 

Határidő: pályázati felhívás szerint 



„VIRÁGOS ENYINGÉRT, SZÉP KÖRNYEZETÉRT” 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

 

 

Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága meghirdeti a „Virágos Enyingért, Szép 

Környezetért” virágosítási, parkosítási és környezetszépítési versenyt. 

 

 

A verseny célja: kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elősegítése. 

 

A verseny három kategóriában kerül meghirdetésre: 

1. kategória: magánszemélyek 

a. balkon 

b. családi ház 

2. kategória: vállalkozások, intézmények, civil szervezetek 

 

 

A verseny elbírálásának szempontjai: 

 hangulatos előkertek, kapubejárók, virágos balkonok kialakítása 

 lakóházak, intézmények virágosítása, növényi díszítése, különös tekintettel a házak és 

intézmények előtti közterületekre 

 üzlet bejáratának csinosítása, szépítése 

 a virágosítás, parkosítás, környezetszépítés minősége, esztétikai hatása 

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. július 31. 

 

Kérjük a pályázatokban megjelölni a kategóriát, amelyben a pályázó indulni kíván. 

 

Cím: Enyingi Polgármesteri Hivatal, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

A borítékra kérjük ráírni: „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” 

 

A versenyfelhívásra beérkezett pályázatokat a Humán Bizottság bírálja el. 

 

A Bizottság mindhárom kategóriában az első 3 helyezettet tárgyjutalomban részesíti, mely Kató 

Balázs, enyingi keramikus által készített „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” elismerő tábla. 

 

A nyertes pályázók névsora az Enyingi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül kihirdetésre. 

 

A díjak ünnepélyes átadására 2017. augusztus 20-án kerül sor. 

 

Enying, 2017. június 6. 

 

 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Humán Bizottsága 


