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Tárgy: Javaslat a Kőbánya közterületein és 
intézmények területein "közösségi kertek" 
kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat 
elbírálására 

Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (továbbiakban: KEKÖBI) 24/2011. 

(1.27.) számú határozatában felkérte a polgármestert, hogy dolgoztasson ki egy, a közösségi 

kertek kialakítására vonatkozó pályázati kiírás-tervezetet 


A képviselő-testület 185/2011.(111.17.) szám ú határozatával a felhívást apróbb módosításokkal 

kiegészítve döntött a pályázat kiírásáról, egyben felhatalmazta a KEKÖBI-t a pályázat 

elbírálására. 


A pályázat célja a lakóközösségek, lakásszövetkezet, 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. A pályázati felhívás megjelent az önkormányzat 

honlapján, valamint intézményekben és orvosi rendelőkben is kifüggesztésre került. 


A beadási határidő 2011. április 8. napja, 13 óra volt. Összesen 41 lakóközösség és 28 

intézmény adta be pályázatát. 


A pályázatok előzetes értékelését egy szakmai bizottság végzi, melynek tagjai az alábbiak: 

Marksteinné Molnár Julianna, a KEKÖBI elnöke, 

Nagyné Horváth Emília, a KEKÖBI tagja, 

Fekete János, a Magyar Gyula Szakközépiskola igazgatója, 

Bunkóczi Ágnes, a KÖKERT Kft. részéről, valamint 

Bánhegyiné Binder Zsuzsa, a Polgármesteri Hivatal képviseletében. 


A szakmai bizottság 2011. április ll-én szakmailag értékelte a pályázatokat, javaslatot téve a 

döntést hozó KEKÖBI számára. A szakmai bizottság javasolja elutasítani azokat a 

pályázatokat, amelyek a kiírásnak azért nem feleltek meg, mert magánterületre terveztek 

kertet (9., ll., 14., 19., 22., 32., 35., 38., 39. sorszámú pályázatok). 


A pályázatok értékeléséhez összefoglaló táblázat készül, mely 2011. április 12-én, a KEKÖBI 

ülésén kerül kiosztásra. 
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Határozati javaslat: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya közterületein és intézmények 

területein "közösségi kertek" kialakítására, fejlesztésére kiírt pályázat keretében a 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . számára .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. biztosít a KÖKERT Kőbányai Non-profit 

Közhasznú Kft. költségvetésében rendelkezésre álló fedezet terhére. 


A Bizottság felkéri a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a 

szükséges intézkedések megtételére. 


Határidő: 2011. május 8. 

Felelős: alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 


Végrehajtás előkészítéséért felelős: KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 


Budapest, 2011. április ll. 

Radványi Gábor 
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