Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pályázati felhívása
„A legszebb konyhakert 2018.”cím adományozására
A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak, akinek az
ingatlanán az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
- az ingatlan tulajdonosa illetve használója a településen működő kommunális hulladékszállítási
közszolgáltatást igénybe veszi,
- az ingatlan közcsatornával ellátott amennyiben arra a feltételek adottak,
- az ingatlanon meglévő épület építési engedély alapján épült,
- az ingatlan környezete, udvara rendezett, jól karban tartott és gyommentes, parlagfű és allergén
gyomnövénytől egyaránt mentes
- az ingatlan tulajdonosa vagy használója konyhakertet tart fenn, melyben zöldségeket és/vagy
gyümölcsöket termeszt.
A címre pályázhat a lakóingatlan tulajdonosa, használója, vagy más tiszaföldvári lakos által jelölt
ingatlantulajdonos, használó.
Pályázati tudnivalók:
- A pályázatok benyújtási határideje 2018. április 30.
- A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt 2018. szeptember 30-ig.
- A pályázatok eredménye 2018. október 1-ig a helyben szokásos módon kerül közlésre.
- A nyertes írásban értesítésre kerül, és a díj 2018. október 21-én a Földünkért Világnap alkalmából
kerül átnyújtásra.
A cím adományozásához pontozásos szempont rendszer került lefektetésre, melyben figyelembe
vételre kerül:
- az ingatlan karbantartottsága;
- növényi kártevőktől, fertőző betegségektől való mentessége;
- az ingatlanon termesztett legalább 6 féle növény ismerete;
- a termesztett növények öntözésére csapadékvizet is használnak;
- vegyszeres növényvédelem esetén permetezési naplóval rendelkeznek;
- a növényállomány minősége;
- a növényi hulladék komposztálásra kerül, és tápanyag utánpótlás céljából újrahasznosítják;
- a konyhakertből családja igényeit teljesen ellátja;
- ha az ingatlan tulajdonosa vagy használója fajta ismerettel rendelkezik;
- ha az ingatlan tulajdonosa vagy használója bio módszerekkel termel;
- amennyiben állattartás is megvalósul az ingatlanon, akkor az állattartásra vonatkozó jogszabályok
betartása;
- a rágcsálók ellen való védekezés.
Az értékelést a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság végzi és javaslatot tesz a Képviselőtestületnek a cím adományozására.
A pályázat díjazása:
A Képviselő-testület a címet „A legszebb konyhakert”- feliratú, 20 x 30 cm nagyságú, falra szerelhető
táblával, valamint elismerő oklevéllel honorálja.
Bővebb információ kérhető:
Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, telefonon a következő hivatali
munkaidőben hívható telefonszámon: 06-56/570-050, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben.
A pályázati adatlap megtalálható Tiszaföldvár város honlapján (www.tiszafoldvar.hu) vagy
személyesen átvehető a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán.

