FELHÍVÁS
A
Bakonybéli
Virágosító
Civilcsoport
Bakonybél
Önkormányzatának
támogatásával
önkéntes
faluszépítő mozgalmat hirdet a

GONDOZOTT – VIRÁGOS
PORTA

cím elnyerésére.
A mozgalom célja, hogy ösztönözze a
lakosságot a házak, a kertek, az
ingatlanok
előtti
területek
virágosítására, gondozottabbá tételére, s
ezáltal
a
település
összképének
szépítésére.
A
nevezett
ingatlanokat
független
szakértő zsűri értékeli, és ítéli oda a falra
helyezhető táblákat. A tulajdonosok
közül minden évben az első három
helyezett értékes növényajándékot kap.
A verseny feltételeiről, az értékelés
szempontjairól a Faluházban és a
honlapon is tájékozódhatnak. Nevezési
határidő: március 31.

A verseny feltételei
A versenybe csak magántulajdonban lévő lakóházakkal lehet
benevezni. A szállásadók az általuk nem lakott vendégházzal
is részt vehetnek a versenyben. A jelentkezés kizárólagosan
önkéntes alapon, egyéni döntés alapján történhet.
Értékelés szempontjai
A zsűri a minősítésnél, az értékelésénél, a díjak odaítélésénél
figyelembe veszi:

a teljes portáról alkotott utca felöli esztétikai látványt;

a ház utcai homlokzatának, az utcai kerítés, az épület
előtti közvetlen közterület állagát és gondozottságát, valamint
a ház előtti utcarész dísznövényzetét, virágosítását;

nyitott utcai kerítés esetén az előkert és az udvar
rendjét, tisztaságát, növényzetének ápoltságát, az udvari
virágosítást, az utcáról látható melléképületek látványát, a
gépek és berendezések rendjét, az udvari fák gondozottságát;

a szomszédokat nem zavaró telekhatár biztosítását;

köztisztasági és állattartási rendeletekben foglalt
normák betartását.

A független zsűri tagjai május végi és július végi helyszíni szemle alapján ítélik oda a díjakat és a minősítő
táblákat. Ha a díjazott ingatlan állapota leromlik, az önkormányzat a címet visszavonhatja.
A civilmozgalom eredményét Bakonybél polgármestere Szent István ünnepségén - 2018. augusztus 20-án
- hirdeti ki és átadja a díjakat. A
táblához a tulajdonos Emléklapot is kap. Az első három legszebb ingatlan tulajdonosai is ezen az
ünnepségen kapják meg a növényajándékot.
A jelentkezési lapot a Faluházban Felföldi Andreának szíveskedjenek leadni.
2018. március 1.
------------------------------------------------ Itt levágandó! --------------------------------------------------------------------

Jelentkezés a GONDOZOTT-VIRÁGOS

PORTA cím elnyerésére

A jelentkező személy:
Neve: ______________________________

Lakcíme: ______________________________

Telefonszáma: _______________________

E-mail címe: ___________________________

A benevezett ingatlan címe: ____________________________________________________________
A jelentkezési lap leadásával a jelentkező:
 elfogadja a civilmozgalomban való részvétel feltételeit;
 díjazás esetén engedélyezi a nevének és az ingatlan címének közlését;
 díjazás esetén a minősítő táblát rögzíti az ingatlan homlokzatán (a tábla az utcáról láthatóan, az
épület jobb szélén, 2m magasságban legyen elhelyezve);
 díjazás esetén a jutalmazott tulajdonos tudomásul veszi, hogy a minősítő tábla az Önkormányzat
tulajdona és kellő gondossággal ügyel annak épségére.
Bakonybél, 2018. _______ ___
________________________________
A jelentkezést benyújtó személy aláírása

