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1. változat 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről 

 

A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával – 2016. évben – elindított, 

új környezetszépítő verseny célja a lakótelepi társasházak és a városi intézmények 

környezetében található zöldfelületek esztétikai és minőségi javítása volt. A 2018-as évben, 33 

pályázónak nyújtottunk támogatást, összesen 945.000.- Ft értékben beszerzett növényekkel 

annak érdekében, hogy Kaposvár zöldterületei – a társasházak és intézmények 

közreműködésével – rendezettebbé válhassanak. A támogatott pályázók közt 8 társasház, 

valamint 25 intézmény volt. 

A pályázat idei kiírásához szükséges forrásigény 2.000.000.- Ft. Ezen keretösszegből, a 

pályázatra jelentkezők, a társasházak körüli – legfeljebb 8 m2 – területre, maximum 40.000.- 
Ft értékben, míg a városi intézmények és alapítványok – közterületről jól látható 
zöldfelületeire – maximum 25.000.- Ft értékben kaphatnak dísznövényeket. 

Jelentkezni a pályázat kihirdetését követően, legkésőbb 2019. május 03-ig lehet, a 

növénytelepítésre vonatkozó pályázati nyomtatvány és nyilatkozat kitöltésével. A pályázati 

dokumentumokat – a városi intézmények és alapítványok igazgatói, társasházi közösségek 

esetén a közös képviselő vagy a társasház megbízottja – Kaposvár város honlapjáról történő 
letöltés útján, illetve személyesen a Városgondnokság címén tudják átvenni. 

A pályázatok elbírálását követően, 2019. májusától széles választékban egynyári palánták, 

muskátlik és virágföld, továbbá konténeres díszcserjék és fenyők, illetve 2019. októberétől az 

őszi növénylistán szereplő növények kerülnek kiszállításra. 

A pályázat elbírálása során figyelembe vesszük a pályázatok beérkezési sorrendjét, valamint 

azt, hogy a benyújtott pályázat a város mely területét érinti, továbbá, hogy a pályázó az adott 

területen mit kíván megvalósítani. A pályázat elbírálásának szempontjából előnyt élvez az az 

intézmény, alapítvány és társasház, aki új pályázóként csatlakozik a környezetszépítő 

versenyhez, továbbá aki vállalja, hogy lakókörnyezetében az év során kiemelt figyelmet fordít 

a közterület tisztaságára, rendben tartására. 

A nyertes pályázatokat benyújtó intézmények, alapítványok és társasházak részére a 

Városgondnokság segítséget nyújt növénytelepítési szaktanácsadással a növények kiválasztását 

illetően, továbbá a gondoskodik a növényanyag és a virágföld beszerzéséről, helyszínre 

szállításáról. A pályázók kötelezettsége, hogy a kiértesítésben jelzett napon a kiszállításra 

kerülő növények átvételéről, valamint a növények szakszerű elültetéséről gondoskodjanak, 

illetőleg az elültetett növények további – a Városgondnokság által meghatározott technológia 
szerinti – ápolási, fenntartási, öntözési feladatait ellássák. 



A pályázati források felhasználását követően, a gondozatlan közterületi kertek 
tulajdonosai 3 évig kizárásra kerülnek a hasonló pályázatokból. 

A környezetszépítő verseny népszerűsítésével célunk a meglévő zöldfelületek minőségi és 

esztétikai szempontból történő javítása, valamint a Kaposváron élő, különböző korosztályt 

képviselő lakosok összefogásra való ösztönzése a környezetük szépítése, a környezettudatos 

gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és építészeti örökség megőrzése, egy szebb 
környezetben az életminőség javítása érdekében. 

Legfőbb célkitűzésünk a társasházak környezetében lévő, illetőleg az intézményi, alapítványi 

zöldfelületek megújításával, felzárkóztatásával egy még „Virágosabb, zöldebb Kaposvár” 
kialakítása és fenntartása. 

Az őszi növények leszállítását és telepítését követően, egy különdíj kiadására kívánunk sort 

keríteni a legszebb virágos portára vonatkozóan. 

Fentiekre tekintettel javaslom Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező 

pályázati kiírást támogatni szíveskedjen. 

 

Kaposvár, 2019. április 25. 

 

Szita Károly 
polgármester 



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város közgyűlése úgy határozott, hogy a „Virágosabb, zöldebb 
Kaposvárért” környezetszépítő versenyre vonatkozó, a jelen előterjesztéshez csatolt pályázati 
kiírást jóváhagyja. A pályázat költségeire a Közgyűlés 2.000 e Ft támogatást biztosít a 2019. 
évi költségvetési rendelet céltartalékában erre a célra elkülönített keret terhére. 
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