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ELŐTERJESZTÉS 

a „VárosFa Program” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A MOL-Új Európa Alapítvány városfásítási programot hirdetett meg partnerségben az 
Agrárminisztériummal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével és az Országos Erdészeti Egyesülettel. 
A MOL-Új Európa Alapítvány célul tűzte ki a környezetvédelem elősegítését, különösen a klíma- és a 
zöldterület-védelmi tevékenységek esetén. Az Alapítvány a fenntartható jövő érdekében belterületen 
ültethető sorfák adományozásával kívánja támogatni azokat a településeket, amelyek lélekszáma 10 ezer 
fő feletti. A MOL-Új Európa Alapítvány a városok önkormányzatainak közreműködésével tervezi 
megvalósítani az ültethető sorfák adományozását 2022-ben, mely során összesen 7000 sorfát ajánl fel a 
településeknek. 

A VárosFa Program keretein belül az önkormányzatok a település zöldítéséhez minimum 30, 
maximum 70 darab 10-14 cm törzskörméretű sorfát igényelhetnek, amelyet 16 különböző fafajból 
választhatnak ki a készlet erejéig. Az Alapítvány minden fához 3 darab támasztókarót, védőrácsot és 
takarómulcsot szállít ki a helyszínre a fákkal együtt, továbbá minden ültetési helyszínre egy erdész 
szakember jelenlétét biztosítja. Önkormányzatonként egy erdőpedagógiai alkalomra van lehetőség a 
Program keretén belül, amelyet az önkormányzat által kiválasztott oktatási intézmény (óvoda, általános 
iskola) vehet igénybe. 

A Programban való részvétel ingyenes. Az érintett önkormányzatnak az alábbiakat kell 
vállalnia: 

 a fák tárolását, öntözését a szállítás és az ültetés közötti időszakban (legfeljebb 10 napos 
időszak); 

 a fák elültetését egy előre egyeztetett időpontban, lehetőség szerint közösségi esemény 
keretében valamelyik helyi oktatási intézmény bevonásával; 

 a fák legalább 7 éves fenntartását, szükség esetén pótlását. 

Az igényelt fák olyan belterületi ingatlanra ültethetők, amely kizárólagos önkormányzati, 
állami, egyházi tulajdonú közterület, vagy lakossági közszolgáltatást ellátó intézményi ingatlan (pl.: 
utca, tér, park, parkoló, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény, szociális intézmény, temető), vagy fenti 
szervezetk közös tulajdonát képező terület. 

A regisztrált települések számára az igénylési felület 2022. május 2-án 10 órakor nyílik meg és 
2022. május 27-én éjfélig érhető el. Az igényléseket beérkezési sorrendben bírálják el. 

A pályázat előkészítésére, lebonyolítására a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján munkacsoportot kell 



választani. A munkacsoportba az adott területen szakértelemmel rendelkező külsős szakértő, települési 
képviselő, bizottság nem képviselő tagja, valamint a hivatal munkatársai választhatók. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
1. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „VárosFa Program” 
című pályázati felhívásra, amelynek célja a városi zöld övezeteik minőségének a javítása és bővítése, 
valamint az éghajlatváltozás viszontagságaiból eredő hatások mérséklése. A pályázat benyújtásához 
önerő nem szükséges. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására a pályázattal kapcsolatban. 
 
Határidő: 2022. május 2. (pályázat benyújtásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „VárosFa Program” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és 
projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Rátkai Attila főépítész; 
3.) Gulyás Katalin városi főkertész; 
4.) Vojtek Nikoletta pályázati ügyintéző. 

Határidő: 2022. május 2. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. április 26. 
                                                                             
 

         Horváth Richárd 
polgármester 
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              dr. Kovács Éva 
                      jegyző 


