
„TISZTA, VIRÁGOS BIHARNAGYBAJOMÉRT „
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Biharnagybajom  Község  Önkormányzata közös  együttműködésre  kéri  fel  a  település
lakosságát, intézményeit és vállalkozóit,  hogy segítsék szebbé, tisztábbá, virágosabbá tenni
lakókörnyezetünket, közterületeinket, ezért meghirdeti a „Tiszta, virágos Biharnagybajomért”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítési pályázatát. 

A pályázati  felhívás  célja: kulturált,  környezetbarát,  virágzó  településkép  kialakításának
elősegítése. 

A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre: 
1. kategória: magánszemélyek 
2. kategória: vállalkozások, intézmények.

A verseny elbírálásának szempontjai: 
- közterület parkosítás, tartós díszítés, 
- hangulatos előkertek, kapubejárók, virágos balkonok kialakítása
- lakóházak, intézmények virágosítása, növényi díszítése, különös
tekintettel a házak és intézmények előtti közvetlen közterületekre  
- üzlet bejáratának csinosítása, szépítése 
- a  virágosítás,  parkosítás,  környezetszépítés  minősége  és
esztétikai hatása. 

Ebben az évben az első 20 pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg 10 db virágpalántát
kap ajándékba, mely átvehető a polgármesteri hivatalban.
A  pályázatok  benyújtásának  határideje: 2021.  május  31.  megjelölve  a  kategóriát,
amelyben a pályázó indulni kíván. 
A   jelentkezés módja:   pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.biharnagybajom.hu
oldalról, valamint átvehető: Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Pályázat  benyújtásának  címe: Biharnagybajomi  Polgármesteri  Hivatal  (Ügyfélszolgálat)
Biharnagybajom, Rákóczi út 5. sz.
A borítékra kérjük írják rá: „Tiszta, virágos Biharnagybajomért” 

A beérkezett  pályázatokat  a Képviselő-testület  által  meghatározott  személyekből  álló zsűri
bírálja el. 

A zsűri mindkét kategóriában az első 3 helyezettet értékes tárgyjutalomban részesíti, valamint
-  évszámmal  ellátott  -  „Tiszta,  virágos  Biharnagybajomért”  elismerő  táblát  adományoz  a
kategóriák jutalmazottjainak munkájuk elismeréséül.

A nyertes  pályázók névsora  Biharnagybajom Község honlapján,  valamint  a  Polgármesteri
Hivatal  hirdetőtábláján  kerül  kihirdetésre  2021.  szeptember  30-án.  A zsűrizéshez  használt
fotók pedig a Biharnagybajom Község facebook oldalán kerülnek bemutatásra.
A pályázati kiírás ötletadója: Agócs Miklósné alpolgármester

Biharnagybajom Község Önkormányzata



Pályázati adatlap 
a „TISZTA, VIRÁGOS BIHARNAGYBAJOMÉRT „

virágosítási, parkosítási és környezetszépítési pályázathoz

A pályázó (megfelelő aláhúzandó): 
a) magánszemély
b) vállalkozó, intézmény

A pályázó neve: …………………………………………………………………. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………….... 

telefon száma: …………………………………………………………………… 

email címe: ……………………………………………………………………….

A (köz)terület megnevezése ahol a virágosítást végzi és fenntartja: 

…………………………………………………………………………………… 
(kertes ház előtti közterület, intézmények díszítése, stb.) 

A Zsűrizés, fényképezés célszerű ideje: 

…………………………………………………………………………………… 
(a pályázó jelezze, tekintettel a nővények eltérő virágzási idejére)

A pályázaton résztvevő vállalja, hogy a zsűri – előre egyeztetett időpontban -
bejárja az ingatlan előtti területet és ott fotókat készítenek. 

Biharnagybajom, 2021………………………………..

 
……………………………

                                                                   
   pályázó aláírása


