
TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2008./XII.16./ Ö. RENDELETE 

 

A SZEMÉLYES PÉLDAMUTATÁSOK ELISMERÉSÉRŐL 

 

  
Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a 16. § (1) 

bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint  Telki Község Önkormányzatának Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló módosított 13/2006./X.20./ Ö. rendelet 35.§. (1)  bekezdés 

figyelembevételével  

 

a 
„Telki legszebb utcakertje” díj, a „Telki legszebb lakóháza” díj alapításáról és 

odaítélésének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 

  
  

 
1.§.  

A „TELKI LEGSZEBB UTCAKERTJE” DÍJ ALAPÍTÁSA ÉS ODAÍTÉLÉSÉNEK 

RENDJE 

  
(1) Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalapítja a „Telki legszebb 

utcakertje” díjat. 

(2) Ezen elismerésben minden évben három ingatlantulajdonos (bérlő, használó) részesül, 

aki kimagasló és példamutató módon tesz eleget a Helyi környezetvédelemről, 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2008.(IV.25.)Ö. 

rendeletben foglaltaknak, és példaértékűen gondozza az ingatlana előtti közterületet.  

(3) A díjazásra pályázat illetve jelölés alapján kerül sor. 

(4) A pályázatot a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és 

Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság írja ki.  

(5)  A pályázatot ugyanezen bizottságok részére címezve kell benyújtani.   

(6) A díjazottakról –a tulajdonos előzetes hozzájárulása kikérése mellett- minden évben 

április 15-ig a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és 

Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság együttesen 

dönt.  

(7) A díjak átadására a minden évben a Telki Fesztivál keretén belül kerül sor. 

(8) Az elismerés formája: 

a. Oklevél, melynek szövege: 

„Oklevél (díjazott neve) részére (a díj átadásának éve) évben végzett 

faluszépítő munkájának elismeréseként”/dátum/polgármester aláírása 

 

 

 

2.§. 

A „TELKI LEGSZEBB LAKÓHÁZA” DÍJ ALAPÍTÁSÁNAK ÉS 

ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE 

 



 

(1) Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalapítja a „Telki legszebb 

lakóháza” díjat. 

(2) A díjban minden évben legfeljebb három ingatlan tulajdonos részesül. 

(3) Három díjazott lakóházak közül kettőnek 3évnél fiatalabb, legfeljebb egynek 3 évnél 

régebbi használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie 

(4)  A díjazásra pályázat illetve jelölés alapján kerül sor. 

(5) A pályázatot a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és 

Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság írja ki.  

(6)  A pályázatot ugyanezen bizottságok részére címezve kell benyújtani.   

(7) A díjazottakról –a tulajdonos előzetes hozzájárulása kikérése mellett- minden évben 

április 15-ig a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Közbiztonsági és 

Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság együttesen 

dönt.  

(8) Az elismerés formája: 

a. Oklevél, melynek szövege:  

                  „Oklevél Telki Község Önkormányzatától (díjazott neve) részére, annak 

elismeréseként, hogy lakóháza (a díj átadásának éve) évben Telki legszebb 

lakóháza lett/dátum/polgármester aláírása 

b.  Kisplasztika, amely a díjazott ház homlokzatára kirakható. 

(9) A díjak átadására  minden évben a Telki Fesztivál keretén belül kerül sor. 

 

 

3. §. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

/1/A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

/2/A rendelet kihirdetéséről a hirdetőre történő kifüggesztéssel Telki jegyzője gondoskodik. 

 

Telki, 2008. december 15. 

 

Danóczy Balázs     Kókai Rita 

polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 
Záradék: 
E rendelet 2008.____________________.napján kihirdetésre került. 
 
Kókai Rita  
jegyző 

 


