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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

FELHÍVÁS PÁLYÁZATRA A 2017. ÉVI  „DICSÉRETES CSÉVI …” CÍMEK  ELNYERÉSÉÉRT 
 

Képviselő Testületünk fontosnak tartja a „Dicséretes …” címek adományozását Piliscséven, 

ezért az erre vonatkozó, a „Dicséretes Csévi Porta” cím adományozásáról szóló 

5/2004.(III.30.) számú önkormányzati rendeletet felülvizsgáltuk, átdolgoztuk és a 

9/2016.(XI.30.) számú önkormányzati rendelettel módosítottuk. Egy kicsit korszerűsítettünk 

rajta, például a díjra való jelölés rendszerén. 

Ezen kívül, annak érdekében, hogy megkülönböztetetten elismerhessük azon személyeknek, 

közösségeknek a tevékenységét, akik a település és a pincefalu szépítéséhez, környezetének 

védelméhez, jó hírnevének öregbítéséhez hozzájárultak, kibővítettük az adományozható 

címek körét is. Az eddig adományozott három kitüntető címen kívül, egy negyediket is 

alapítottunk. 

 

Hogyan pályázhatók ezek a címek? 

Pályázat útján jelentkezhet, jelölhet és jelölhető a „Dicséretes Csévi Porta”; „Dicséretes 

Csévi Konyhakert” és a „Dicséretes Csévi Pince” kitüntető címekre bármelyik nagykorú 

piliscsévi lakos. E kitüntető címekre minden év május 30-ig nyújthatnak be pályázatot az 

ingatlantulajdonosok, illetve bármelyik nagykorú piliscsévi lakos. (Egy lakos, egy kitüntető 

címre, az adott évben egy pályázatot adhat be.) 

Ha Önök a címre érdemesnek tartják portájukat, pincéjüket vagy kiskertjüket és szeretnék 

valamelyik címet megpályázni, vagy valakit a településen érdemesnek tartanak rá és ezért 

valamelyik cím elnyerésére szeretnék javasolni, a Piliscsévi Közös Önkormányzati 

Hivatalban beszerezhető egyszerű űrlap kitöltésével tudják megtenni. /A Pályázati űrlapot a 

www.piliscsev.hu honlapról is le lehet tölteni./ 

 

A kitöltött űrlapot május 30-ig kell a Hivatalba benyújtani.  

A címek adományozásáról a Képviselő Testület évenként dönt, a mindenkori 

településfejlesztéssel foglakozó bizottság, illetve a „Dicséretes Csévi Pince” címre 

vonatkozóan a Pincefalu Egyesület javaslattételével, a polgármester előterjesztésére. (A 

Dicséretes Csévi Pince Díj azok részére ítélhető meg, akiknek a pincéje a helyi védettségnek 

megfelel, a csévi pincesorra jellemző, hagyományos jelleget őrzi.)  

 

http://www.piliscsev.hu/
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Piliscsév község Képviselő Testülete a „Dicséretes Csévi Porta” cím évenként 

adományozható számát legfeljebb három darabban, a „Dicséretes Csévi Utca” elismerő cím 

számát egy darabban, a „Dicséretes Csévi konyhakert” cím évenként adományozható számát 

három darabban és a „Dicséretes Csévi Pince” elismerő cím adományozható számát is évente 

három darabban határozza meg. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Piliscsév község Önkormányzat  

Képviselő-testületének ……./2017.(IV.25.) határozata 

a 2017. évi  „Dicséretes Csévi …” címek elnyeréséért szóló pályázati felhívásról 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csévi Kisbíróban az 

előterjesztésnek megfelelő új formátumban meghirdeti a  a 2017. évi  „Dicséretes Csévi …” 

címek elnyeréséért a pályázatot. 

 

Felelős: Csapucha Katalin bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Piliscsév 2017. április 12. 

 

 

                                                                        Csapucha Katalin sk.                                                                              

            bizottsági elnök 

 

 

 


