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a „Virágos Kaposvárért” és a „Virágos ház” díjak 2022. évi adományozására vonatkozó 

pályázati felhívásról 
 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata előző évekhez hasonlóan 2022. évben is díjazni 
kívánja azokat a magánszemélyeket, cégeket, intézményeket, akik, amelyek környezetük ala-
kításával, gondozásával hozzájárulnak a város szebbé tételéhez. 
 
A díj adományozását a 23/1991. (X.1.) (továbbiakban Rendelet) önkormányzati rendelet sza-
bályozza. 
 
A „Virágos ház” díjat a pályázat benyújtását követően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a Közgyűlés adományozza. 
A „Virágos ház” díj pályázatában külön elbírálás alá kerülnek az ablakok és erkélyek. 
A „Virágos Kaposvárért” díjra pályázni nem lehet, a Bizottság tesz javaslatot 
 
A díjak adományozásával kapcsolatos költségek tervezett összege 500 e Ft, mely tartalmazza 
az elismerő táblák készítését, a természetbeni és tárgyjutalmak értékét valamint a különdíjak és 
hirdetés költségét. 
Javasolom, hogy a Virágos Kaposvárért, Virágos ház 2022. pályázat lebonyolítására Városfej-
lesztési és Kommunális Támogatási Keret terhére 500e Ft összeg kerüljön biztosításra a Kapos-
vári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére elszámolási kötelezettséggel. 
 
Kérem, a Tisztelt Bizottságot az előterjesztést megtárgyalására és a pályázati kiírás elfogadá-
sára. 
 
 

Kaposvár, 2022. július 11. 
 
 

       dr. Csillag Gábor 

          jegyző                                                                        
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsága megtárgyalta a „Virágos Kaposvárért” és a „Virágos ház” díjak 2022. évi adomá-
nyozására vonatkozó pályázati felhívásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Város-
fejlesztési és Kommunális Támogatási Keret terhére a Virágos Kaposvárért, Virágos ház pályá-
zat lebonyolítására 500 e Ft összeget biztosít a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
részére a közfeladat-ellátási szerződés keretében elszámolási kötelezettséggel. A Bizottság a 
Virágos Kaposvárért, Virágos ház díj adományozására vonatkozó 2022. évi pályázati felhívást 
az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Vigh Attila ügyvezető 
Határidő:  2022. július 29. (pályázat kiírása) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pályázati felhívás 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága a 
többször módosított 23/1991. (X.1.) önkormányzati rendelet alapján 

pályázatot hirdet 
„Virágos ház” díj elnyerésére 

azon magánszemélynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet-
nek, közösségnek, aki, illetve amely Kaposvár városban lévő lakóházát, illetve lakóépületét, 
székházát, telephelyét, intézményét és annak környezetét tiszta, rendezett, virágosított, építé-
szetileg és kertészetileg folyamatosan kiemelkedően kezelt állapotban tartja. 
 
A díjak fedezete a Városfejlesztési és kommunális kereten belül rendelkezésre áll. 
 
A pályázat résztvevői lehetnek: - magánszemélyek 
     - jogi személyek 
     - jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
     - közösségek 
 
A pályázaton nevezhető:  - lakóház, lakóépület 
     - székház 
     - telephely 
     - intézmény 
 
A pályázatban külön elbírálás alá kerülnek az ablakok és erkélyek. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó adatait (név, cím) 
     - a kategória megjelölését (ház, ablak, erkély) 
 
A pályázat benyújtására 2022. július 29. és 2022. augusztus 10. között van lehetőség az alábbiak 
szerint: 
 
Postai úton, elektronikus úton a következő címen: Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
7400 Kaposvár Cseri út 16., „VIRÁGOS HÁZ” megjelöléssel, e-mailben a 
varosuzemeltetes@kkh.hu címen. 
 
A beérkezett pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat a helyszíni szemlét követően a 
Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft., Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, valamint a Kaposvári Városszépítő Egyesület szakértőiből álló szakértői csoport véle-
ményezi. A díj adományozására a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
tesz javaslatot, melyet Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hagy jóvá. A díjak ünnepélyes 
keretek között kerülnek kiosztásra. 
 
A pályázatok eredményének közzététele: A Közgyűlés döntéséről valamennyi pályázó levélben 
értesül. 
 
Díjazás:  
A „Virágos ház” díjjal oklevél és „Virágos ház” feliratú, Kaposvár logós, évszámmal ellátott, 
30×15 cm-es réztábla jár. Ismételt „Virágos ház” díj elnyerése esetén a díj oklevéllel és 5000 
Ft értékű tárgyjutalommal jár. A „Virágos ház” díj pályázatában külön elbírálás alá kerülnek 



az ablakok és az erkélyek. A díjazott erkélyeket és ablakokat gondozók fehér, Kaposvár logó-
val, „Virágos erkély, ablak” felirattal, továbbá évszámmal ellátott, 30×15 cm-es szendvicsle-
mez táblát kapnak. Mind a „Virágos ház”, mind a „Virágos ablak, erkély” kategóriában a díja-
zottak további 5000 Ft értékben dísznövényt kapnak.  
 
Kaposvár, 2022. július 11. 
 
 
         Csutor Ferenc 
         tanácsnok 


