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           pályázati ügyintéző 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozatok 

megadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) intézményvezetője 

megkereste Hatvan Város Önkormányzatát mint az intézmény fenntartóját, hogy hozzájáruló 

nyilatkozatokat kérjen. 

Az Iskolakertekért Alapítvány (1172 Budapest, Petri utca 2.) pályázatot hirdetett az 

„Országos Iskolakert-Fejlesztési Program” Iskolakerti Alapozó Alprogram VI. ütem 2022. évi 

programjára, amelynek Óvodakert „Kezdő” kategóriájára kíván a Hatvani Százszorszép Óvoda 

pályázatot benyújtani. 

A program célja új óvodakertek létrehozása és felkészítésük pedagógiai célú hasznosításra. 

A program tartalma egyrészt tudásátadás, mivel az intézmény egy óvodapedagógusa ingyenes, 30 

órás, akkreditált „Óvodakerti alapozó” pedagógus-továbbképzésben részesül.  Másrészt pedagógiai 

mentorálás, mert az intézménynek gyakorlott kertvezető segít majd abban, hogy a kert 

kialakításánál és a hozzá kötődő tevékenységek szervezésekor minél sokoldalúbban 

érvényesüljenek a pedagógiai és az ökológiai szempontok. A program keretében így segítséget 

kapna az óvoda a már meglévő és eddig is egész éven át gondozott kiskertjeik további 

fejlesztéséhez, hiszen az óvodakert fontos eleme az óvodai nevelésüknek. 

A pályázat benyújtásához két nyilatkozatot kell tennie az önkormányzatnak mint az ingatlan 

tulajdonosának a területhasználathoz és a fenntartáshoz kapcsolódóan. A fenntartási idő nyertes 

pályázat esetén 2025. december 31. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 30. A 

fenntartóra a pályázaton való részvétel anyagi terhet nem ró.  

 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 

Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását az 

Iskolakertekért Alapítvány által meghirdetett „Országos Iskolakert-Fejlesztési Program” 2022. évi 

VI. ütemének „Óvodakert Kezdő” kategóriájára és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 

pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2022. január 27. (aláírásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

 

Hatvan, 2022. január 21. 

 

Horváth Richárd 

polgármester 

Látta: 

dr. Kovács Éva 

      jegyző 






