
Tápiószele Város Önkormányzat

4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a tiszta udvar, rendes ház cím adományozás rendjéről

Tápiószele Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi
CCII. Törvény 24. §. (9) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

(1) Tápiószele Város Önkormányzata „Tiszt udvar, rendes ház” elismerő címet alapít a település
szépítése, a zöldfelületek bővítése, gondozása, valamint annak elismerése érdekében.

(2) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím annak a város közigazgatási területén
lakóingatlan tulajdonnal vagy használattal rendelkezőnek adományozható, akinek a
lakóházát, udvarát, a lakóingatlan előtti közterületet a tisztaság, a harmonikus, kulturált
megjelenés jellemzi. 

2. §.

(1) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére a pályázatot a Polgármester hirdeti 
meg április 30-ig.

(2) Pályázatot lakóingatlan tulajdonosa, használója nyújthat be, illetve a pályázaton részvételre 
jelölést tehet Tápiószelén lakcímmel rendelkező természetes személy.

(3) A pályázatot, illetve a jelölést e rendelet 1. melléklete szerint kell benyújtani személyesen 
vagy postai úton a Tápiószelei Polgármesteri Hivatalhoz június 15-ig.

3. §.

(1) Az elismerő cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt a véleményező bizottság 
javaslata alapján augusztus 20-ig.

(2) A bizottság tagjait a Polgármester kéri fel.

4. §. 

A „Tiszta udvar, rendes ház”címmel díszoklevél, „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm x 30 cm
nagyságú, falra, kerítésre szerelhető, a település címerét ábrázoló tábla, valamint díszcserje,
gyümölcsfa, vetőmag, kertápolási, gondozási eszközök vásárlására jogosító utalvány kerül átadásra.

5. §.

(1) Az elismerő címet elnyert lakóingatlan tulajdonosa, vagy használója a cím elnyerésének évét
követő 5 egymást követő évben nem vehet részt a pályázaton az elismerő címmel érintett 



ingatlan vonatkozásában.
(2) Abban az eseten, ha az elismerő címmel érintett ingatlan a cím elnyerésének évét követő 5 

egymást követő éven belül elidegenítésre kerül, vagy annak használója személyében 
változás történik, úgy az új tulajdonos, használó személyére a (1) bekezdésben foglalt 
korlátozás nem vonatkozik.

6. §.

(1) Az elismerő címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerő címre az, akinek az ingatlana, vagy az ingatlana előtti közterület 

rendezetlenné, elhanyagolttá vált. Az elismerő cím visszavonásáról a Képviselő-testület 
dönt.

7. §.

Ez a rendelet 2014. március 10-én lép hatályba.

Tápiószele, 2014. március 6.

K o v á c s   Ferenc T ó t h   Julianna
polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tápiószele, 2014. március 6.

T ó t h   Julianna
jegyző



1.melléklet a 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Jelentkezési-, jelölő lap

„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére

„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címre pályázó / jelölt neve, címe:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

A pályázattal érintett lakóingatlan címe: 2766 Tápiószele, …..............................................................

Kategória megjelölése:
a) dísz- és konyhakert kategória,
b) díszkert kategória.

Pályázó, jelölő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

A pályázaton nevezett lakóingatlan leírása, rövid indokolás:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tápiószele, …..............................

…........................................................
tulajdonos / használó / jelölő aláírása


