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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására Kőbánya 

közterületein és intézmények területein 
"közösségi kertek" kialakítására 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 24/2011. (1. 27.) sz. határozatában 
felkérte a Polgármestert, hogy dolgoztasson ki egy, a közösségi kertek kialakítására 
vonatkozó pályázat kiírási tervezetet 

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés 
jellegű zöldség - gyümölcs termesztés nem folytatható területünkön, viszont lakótelepeink 
elöregedett előkertjei, kipusztult zöldfelületei lehetőséget biztosítanának kerületünk 
lakosainak sövények vagy díszcserjék, évelő félcserjék, gyepfelületek, vagy egynyári virágok, 
gyógy- és fűszernövények ültetésére, ápolására. 

A lakosság összefogásának egyik formája lehetne, ha Önkormányzatunk részéről 
lakóközösségek, társasházak, lakásszövetkezetek, intézmények és civil szervezetek számára 
pályázatkiírásban adnánk lehetőséget, lakótelepi, intézményi és utcai zöldfelületeinken 
(a Főváros több kerületében is gyakorlattá vált) "Közösségi kertek" kialakítására. Kipusztult 
vagy növényzetében elöregedett, zöldfelületeink felújításával saját lakókörnyezetük állapotát 
közösségi akaraton alapuló formábanjavítanák a pályázaton résztvevő közösségek tagjai. 

A pályázati kiírás szövegét a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részéről 
kijelölt Nagyné Horváth Emíliával közösen készítettük, melynek tervezetét a Bizottság 2011. 
március 9.-ei ülésén tárgyalja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatát a Bizottság Elnöke a 
Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

A pályázat kiírását mellékletként csatoljuk. 
A pályázat kiírásának fedezete a KÖKERT Kft.-nél biztosított. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

A Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Javaslat pályázat 
kiírására Kőbánya közterületein és intézmények területein "közösségi kertek" kialakítására" 
tárgyú pályázat tervezetet elfogadja és felkéri a polgármestert a pályázat kiírására, a 
KÖKERT Kft. költségvetésében rendelkezésre álló forrás terhére. 



Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest 2011. március 
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20 ll. június 30. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

Kovács Róbert 
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Pályázati felhívás 

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő - testülete pályázatot hirdet 

"Közösségi kertek"kialakítására, fejlesztésére 
Kőbánya közterületein és intézmények területein 

"A mindenható először egy kertet teremtett. Való igaz: ez az emberi örömök 
legtisztábbika. Ez szolgálja legteljesebben a lélek felüdülését. 

(Francis Bacon) 

A pályázat célja: A lakóközösségek, lakásszövetkezetek, társasházak, intézmények és civil 
szervezetek szervezésében kertek kialakítása, fejlesztése, melyet az erre vállalkozó pályázók 
valósítanak meg. A pályázók a kertek közös ápolása során közösségi életük erősödésével 
együtt környezeti igényüket is fejlesztik. 

Pályázni lehet: az ültetni és ápolni kívánt évelő cserjékre, dísznövényekre, vagy egynyári 
virágok, gyógy- és fűszernövényekre. 

Pályázhatnak: lakóközösségek, társasházak, lakásszövetkezetek, intézmények és civil 
szervezetek. 

A pályázatnak tartalmazni kell: 

A pályázó szervezet nevét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét, a közösséget képviselő 
személy nevét, elérhetőségét, a tervezett vagy fejleszteni kívánt kiskert méretarányos 
vázrajzát, bejelölve az ültetni kívánt növények nevét és helyét, feltüntetve az ültetendő 

növények darabszámát is. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a megadott határidőig írásos 
beszámolót készítenek a megvalósulás részletes adataival (pl: közösség létszáma, estleges 
eltérés a tervtől, stb.) 

A pályázat és a beszámoló beadási címe: "Közösségi kertek" kialakítására, fejlesztésére 
Kőbánya közterületein és intézmények területein. 

Pályázni az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján átvehető jelentkezési adatlapon lehet, 
valamint a jelentkezési lap letölthető a www.kobanya.hu honlapról is, mint a pályázat 
melléklete. További információ kérhető a Környezetvédelmi csoportnál a 43-38-360 
telefonszámon. 

A pályázat kiírásának időpontja: 2011. március 22. a Víz világnapja" 

A pályázat benyújtásának határideje: 20 ll. április 8. 13°0 

A pályázat elbírálás határideje: 2011. április 15. 

Pályázaton elnyert növények átvétele: 2011. április 18-tól a "Föld hete" és a "Madarak
fák napja" 2011. május 8. között (előzetes értesítésnek megfelelő időpontban). 
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Fényképekkel dokumentált beszámoló beadási határideje: 2011. június 5., 
"Környezetvédelmi világnap" 

A pályázat beadásának helye: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (1102 Budapest Szent László tér 29. sz.). A borítékra kérjük 
feltüntetni: "Közösségi kertek kialakítására, fejlesztésére" pályázat, melyet a Polgármesteri 
Hivatal Környezetvédelmi csoportjához 2 példányban kell eljuttatni. 
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Két példányt kérünk leadnil J. számú melléklet 

PÁLYÁZATIADATLAP 
Budapest Fő város X. Kerület Kőbánya Önkormányzatának 
"Közösségi kertek kialakítására, fejlesztésére" pályázat 

A pályázat nyilvántartási száma: 
(A keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!) 

A pályázat témakörei 

A pályázati adatlapot nyomtatott betűvel, vagy géppel kérjük kitöltenil 

1./ A pályázó adatai: 
Név/Megnevezés: ......................................................................................................... . 
S e'khel l ' · ' 't' ' t h' ' z y cim: Iranyi o szam ........ u ca, azszam: ....................................................... . 
Telefon: .......................................................................................... . 
E-mai l címe: .................................................................................................................. . 
V ". ezetoje: ........................................................................................................................ . 

2./a közösségi kert helyének vázlatrajzos jelölését. (mellékletként csatolni kell) 

3.1 A kert nagyságának, méretének bejelölése, azonosítás l :200 méretarányú 
térképen ..................................................................................... . 

4.1 A kiültetésre szánt növények megnevezése, darabszáma és bejeiölése a 
vázlatrajzon 

5./ Gondozási munkák irányí tóinak a neve: 
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6.1 Ajánlott növények listáj a: 

7./ Mellékletek száma: ............ db 

8./ A fényképes beszámoló benyújtási határideje 2011. június 5. 

Budapest, 2011. év ... március ... hó .......... nap 

aláírás 

A pályázat beadásának helye: Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Környezetvédelmi Csoport). A borítékra kérjük feltüntetni: közösségi kertek 
kialakítására, fejlesztésére pályázat. 

Határideje: 2011. április 8. 13°0 óra. 


