
 
 
 

 
Pályázati felhívás 

 
A város közterületein a lakossági parkosítási törekvéseket támogatva, Várpalota városa és a Várpalotai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. parkosításra, virágosításra, díszcserje és évelő telepítésre pályázati felhívást tesz közzé. 

 

 

Várpalota városa és a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. meghirdeti a „VIRÁGOSABB, ZÖLDEBB 

VÁRPALOTÁÉRT 2021-22” környezetszépítő pályázatot, melynek a célja a kulturált és vonzó városkép kialakítása, a 

zöldfelületek nagyságának növelése, a meglévő zöldfelületeink minőségi javulása, a fenntartható fejlődés szempontjainak 

következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos 

gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.  

 

A pályázati felhívás az alábbi területeket érinti: 

 

• a várpalotai lakótelepi társasházak körüli zöldfelületek 

• a családi házas ingatlanok előtti közterületek 

• a városi intézmények területe  

 

 

A várpalotai családiház-tulajdonosok, a városi intézmények igazgatói vagy a társasházi közösségek megbízottjai által aláírt 

jelentkezés vehet részt a pályázaton.  

 

A pályázatokat a rendelkezésre álló keretösszeg 3 millió Ft erejéig a beérkezésük sorrendjében bíráljuk el. A pályázati 

keretösszeget tekintettel a pályázat népszerűségére, ketté választottuk. 1,5 millió forintos keretet biztosítunk az e-mailben 

pályázók részére, és 1,5 millió forintot a pályázatot személyesen benyújtók részére. A keretösszegek kimerülése után a 

pályázat lezárul. 

 

A pályázat elérhetősége 2021. október 1-től 2021. október 22-ig tart, vagy a keretösszeg kimerüléséig az alábbi 

feltételekkel. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

Pályázati dokumentumok megjelenése, elérhetősége, letölthetősége 2021. október 1-től a társaság honlapján: 

https://vknk.hu/varosuzemeltetes-2/ 

 

Pályázat beadás: 2021. október 11. (hétfő) 8:00-tól.  A korábbi időpontban benyújtott pályázat érvénytelen! 

A növénytelepítési pályázati nyomtatvány és a nyilatkozat kitöltését követően el kell juttatni a Várpalotai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. címére e-mailben vagy személyesen is benyújtható hétköznapokon. Postai úton a pályázat nem adható be. 

A dupla feldolgozás elkerülése érdekében kérjük, pályázatát csak egyszer adja be a felsorolt lehetőségek valamelyikén. 

 

 

A pályázatra jelentkezők figyelmébe ajánlott bírálati szempontok a következők: 

 

Minőségi követelmények 

• a települési zöldfelületek megóvása, gyarapítása, a parkok, emlékhelyek gondozottsága 

• növénykiültetések – cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek –minősége, harmóniája a tájjal, 

az épített környezettel 

 

A befektetett munka és részvétel 

• városi intézmények részvétele és környezetének rendezettsége 

• közösségek együttműködése, civil szervezetek összefogása 

• lakosság részvétele (utcakertek, előkertek, épület homlokzatok díszítésével) 

https://vknk.hu/varosuzemeltetes-2/


 

Környezetvédelem, fenntarthatóság, kommunikáció 

• a nevelési–oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei 

• az ifjúság részvétele a nevelési-oktatási intézmény rendezett környezetének kialakításában, gondozásában, a fa– és 

növényültetési programokban 

• a helyi természeti értékek megőrzése, kiemelt figyelemmel a település környezetének sajátos növény és 

állatvilágára 

• komposztálás, megfelelő növényvédelmi megoldások alkalmazása 

• korszerű hulladékgazdálkodás és megújuló energia felhasználása 

 

A pályázatban meg kell adni a mellékelt listából kiválasztható növények pontos faját, fajtáját, és az igényelt növények 

darabszámát. Továbbá szöveges indoklást kell adni, melyben röviden ismertetni kell a beültetés igényének okát, a hosszú 

távon való fenntarthatóság lehetőségét, továbbá, hogy miért az igényelt növényekre nyújt be pályázatot. A növények 

kiválasztásában segítséget nyújt a letölthető növénylista, amely tájékoztató jelleggel nyújt információt a növények áráról 

is. A pályázat kitöltésénél elég, ha a növényekhez tartozó sorszám szerepel a növény neve helyett, ezzel a pályázat kitöltése 

egyszerűbbé vált. 

2022 tavaszán vehetők majd át a Várpalotai Közszolgáltató Kft. kertészetében az igényelt, majd megnyert növények. 

 

A pályázat elbírálása során figyelembe vesszük a pályázatok beérkezési sorrendjét, azt, hogy a város melyik területét érinti 

a pályázat, és a pályázó az adott területen mit kíván létrehozni.  

 

A társasházak körüli zöldterületre és az intézmények területére maximum 25 000 Ft értékben, családi házas ingatlanok előtti 

közterületre pedig maximum 15 000 Ft értékben kaphatnak a pályázók növényt.  

 

A pályázat kiírója, a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az egyes pályázatokban 

igényelt növényfajok mennyiségét elbírálja, és amennyiben szakmailag indokolt, a pályázatot csak más növény telepítésével 

fogadja el.  

 

A nyertes pályázatokkal kapcsolatban a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. vállalja: 
- a növénytelepítési szaktanácsadást, faj, fajta kiválasztását 

- a növényanyag beszerzését 

- a pályázókat levélben értesíti a pályázat elbírálásáról 

 

Nyertes pályázat esetén a családiház-tulajdonos, a városi intézmény igazgatója vagy a társasházi közösség megbízottja 

nyilatkozatban kötelezettséget vállal: 

- a kiértesítésben jelzett időpontokban és helyszínen a növények átvételére, amit a helyszínen az aláírásával igazol  
- a növények szakszerű elültetésére 

- az elültetett növények további, ápolására, fenntartására és öntözésére. 

 

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a város zöldfelületeinek ellenőrzése során a lakók által beültetett területeket 

ellenőrzi és szükséges esetben a családi ház tulajdonosát, a városi intézmény igazgatóját vagy a társasházi közösség 

képviselőjét felszólítja a nyilatkozatban tett kötelezettségeinek betartására, valamint felhívja a figyelmet a pályázaton nyert 

növények ápolására.  

A gondozatlan kertek tulajdonosai 3 évig kizárásra kerülnek a hasonló pályázatokból. 

 

A pályázat benyújtására 2021. október 11. (hétfő) 8:00-tól van lehetőség. Személyesen hétköznaponként 8-18 óráig, vagy 

e-mailben az alábbi elérhetőségeken. Postai úton a pályázat NEM nyújtható be! 

A 2,5 millió forint pályázati keretösszeget tekintettel a pályázat népszerűségére, ketté választottuk. 1,5 millió forintos 

keretet biztosítunk az e-mailben pályázók részére, és 1 millió forintot a pályázatot személyesen benyújtók részére. A 

keretösszegek kimerülése után a pályázat lezárul. 
 

Cím: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

8100 Várpalota, Fehérvári út 7. 

E-mail: titkarsag@vpkozuzem.hu 

 

 „VIRÁGOSABB, ZÖLDEBB VÁRPALOTÁÉRT 2021-22” pályázat 


