Önnek is szeretnék
adni virágot!
Önkormányzatunk pályázatot hirdet! Csatlakozzon
A pályázat keretében ingyenesen biztosítunk növényeket
környezetünk, otthonunk szebbé tételéhez!

Ön is!

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2018. március 23., 13:00 óra

A benyújtott pályázatok a beérkezés sorrendjében, a készlet erejéig kerülnek elbírálásra. Pályázni a következő adatlap
kitöltésével lehet, amely letölthető a www.kobanya.hu oldalról is! A pályázó aláírásával vállalja, hogy a növényeket kizárólag
a kőbányai lakókörnyezete (kert, erkély, ablak, ház körüli közterület) szépítésére használja és az év során folyamatosan
gondozni fogja.
Pályázó neve:

Pályázó
aláírása:

Telefonszáma:
E-mail címe:
Ingatlan pontos címe:
Pályázható csomagok
„A” csomag

10 db vegyes egynyári virág (paprikavirág, bársonyvirág, celózia, mindignyíló begónia, mézvirág)

„B” csomag

4 db árnyéktűrő kerti évelő virág - Árnyékliliom
(Hosta plantaginea – 40-60 cm magas fajta, nyár végén virágzik, tőosztással szaporítható)

„C” csomag

5 db napos helyet kedvelő kerti évelő virág - Kokárdavirág (Gaillardia aristata,
40-60 cm magas fajta - sárga-piros, nyáron és ősz elején virágzik, tőösztással szaporítható)

„D” csomag

3 db cserepes álló muskátli

„E” csomag

3 db cserepes futó muskátli

„F” csomag

5 db cserepes fűszernövény (lestyán, bazsalikom, menta, rozmaring, citromfű)

„G” csomag

10 db fagyal (Ligustrum ovalifolium, konténeres vagy szabadgyökerű, 40/60)

„H” csomag

20 db csodasövény (Ulmus pumila celer, szabadgyökerű, egyszálas, 40/60)

Igényelt csomag (db)

Igényelhető maximális mennyiség:

• családi házak és erkélyek (magánszemélyek): 2 db csomag
• társasházak lépcsőházanként: 8 csomag (a „G” és „H” csomagból összesen maximum 4 db igényelhető + a maradék az
„A”-„F” csomagok közül)
• iskolák, óvodák, bölcsődék: 5 db csomag
A pályázat benyújtható elektronikus levélben a tisztaudvarrendeshaz@kobanya.hu címre, postai úton a Kőbányai
Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály, 1102 Budapest, Szent László tér 29. címre, továbbá benyújtható
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), valamint az
Újhegyi Ügyfélszolgálatán (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.)

A nyertes pályázóknak a növényeket 2018. április hónapban – előzetes értesítésben
megjelölt időpontban és helyszínen – adjuk át.
A pályázattal kapcsolatban további információ a +36 1 4338 283-as önkormányzati telefonszámon kérhető.

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük szebbé Kőbányát!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

