
 

 

 

 

 

HAT/394-       /2022     Előkészítésben közreműködött: Tuzáné Füzér Judit 

           pályázati ügyintéző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány K&H hűsítő ligetek program címmel 

pályázati felhívást tett közzé országos köznevelési intézmények számára. A pályázat célja fák és 

cserjék ültetésével árnyas hűsítő ligetek létrehozása az oktatási intézmények udvarán. A program a 

10 millió Fa Alapítvánnyal együttműködésben valósul meg. A köznevelési intézmények fákra és 

cserjékre nyújthatták be pályázatukat, amelyek az intézmények által használt ingatlan udvarán 

lombos növényekké növekedve árnyékos hűsítő ligeteket hoznak létre. A pályázók minimum 3 db 

fát és a hozzájuk tartozó 6 db cserjét, maximum 20 db fát és a hozzájuk tartozó 60 db cserjét 

igényelhetnek, amennyiben vállalják a pályázati kritériumokban felsorolt feltételeket. Az 

elültetendő növények fajtájának meghatározását, beszerzését és azok elültetését a 10 millió Fa 

Alapítvány végzi 2022. november és 2023. május között. A pályázaton tervezetten 50 intézmény 

nyer. A pályázatra 2022. szeptember 19-től október 12-ig lehetett jelentkezni. A pályázatok 

elbírálásáról minden pályázó 2022. november 7-ig kap értesítést. Az intézményre és a fenntartóra a 

pályázaton való részvétel anyagi terhet nem ró. 

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

2022. szeptember 27. napján megkereste Hatvan Város Önkormányzatát és kérte mint fenntartót és 

mint tulajdonost, hogy adja hozzájárulását a pályázat benyújtásához, valamint kérte a vállalási 

nyilatkozat aláírását, amely az alábbiakat tartalmazza: 

− az intézmény biztosítja az igényelt fák és cserjék számára a megfelelő ültetési helyet, amely 

nincs lebetonozva, nem fut sem a földben, sem a levegőben vezeték, nincs közvetlen 

kapcsolata sportpályával,  

− fánként legalább 30 m2 területet rendelkezésre bocsát az intézmény udvarán (minimum 3 fa 

és a hozzájuk tartozó 6 cserje helye, tehát 90 m2 szükséges), 

− együttműködik a 10 millió Fa Alapítvánnyal a helyszín felmérésénél, és az ültetés 

megvalósításánál, 

− a 10 millió Fa Alapítvány által javasolt mértékben locsolja a növényeket (az intézményi 

szünetek alatt is), 

− legalább 2 embert biztosít a faültetéshez,  

− évente fotót küld a növényekről a Well PR Ügynökségnek, 

− hozzáférést biztosít az ültetés után a növények állapotának évenkénti ellenőrzésére, 

− és biztosítja, hogy amennyiben erre az intézmény kiválasztásra kerül, a K&H és a 10 millió 

Fa Alapítvány sajtótájékoztatót tartson a faültetéskor az intézmény területén. 

Mivel a pályázat benyújtására nyitva álló időszak alatt képviselő-testületi ülés nem volt és a 

pályázat pénzügyi forrást nem igényelt, ezért a vállalási nyilatkozat aláírása 2022. október 4. napján 

megtörtént, az óvoda a pályázatát határidőben benyújtotta.  

A fentiek miatt szükséges a pályázat benyújtásához és a vállalási nyilatkozat aláírásához a 

képviselő-testület utólagos jóváhagyása. 

 



 

 

 

 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 utólagosan jóváhagyja az intézmény benyújtott pályázatát 

a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány K&H hűsítő ligetek program című pályázati 

felhívására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki Iroda útján. 

 

Hatvan, 2022  október 17. 

 

 

 

 

 

Horváth Richárd 

polgármester 

Látta: 

dr. Kovács Éva 

      jegyző 


