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GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. április 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat a „Rönkvár Zöldítés" című pályázat megvalósításához kölcsön nyújtására
Előterjesztő:

Dr. Gémesi György polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület ismételt pályázatot nyújtott be „Rönkvár zöldítés"
címmel a Szent János utcai rönkvár játszótér megújítására. A kétfordulós pályázat 2015-ben is már
benyújtásra került, de akkor az első fordulóban sikeres, majd a második fordulóban „nem
támogatott" lett. 2016-ban az Egyesület ismételten benyújtotta a pályázatot, amely immáron
mindkét fordulóban eredményes volt.
A benyújtott program szerint a tervezett tevékenység:
„ A tervezett projekt keretében a civil szervezet a város lakosságával, és kiemelten a környéken élők
aktív közösség bevonásával tervez területszépítő programot. Az elsődleges cél a növényzet ültetése.
A program során a meglévő tárgyak űátékok) felújítása, kihelyezése, festése is megtörténik.
A Zöldövezet programhoz kapcsolódva a zöldfelület-rekonstrukció keretében egy új funkcióval
rendelkező ligetes parkrészlet kialakítása lenne a cél, ahol a fiatalabb és idősebb korosztály is
szívesen megpihen Ehhez a tervezett őshonos fafajok alkalmazása mellett - közönséges gyertyán,
kislevelű hárs, kocsányos tölgy, magyar kőris, mezei szil, tatár juhar - növény ismertető táblák is
kihelyezésre kerülnek.
A területen található elöregedett, megrongálódott padok helyét felváltaná sövénysor és cserje
ültetés, mellyel egy kis zöldfal képződne a zöldítés keretében létrehozott park és a közlekedési felület
között. Cserjék közül elsősorban fekete bodza, húsos som, közönséges fagyal, egybibés galagonya
ültetése szerepel a tervek között. A gyermekek madáretetőket készítenének, ezáltal a létrehozott
'oázis' ökoparkfunkciókat is hordozna."
A pályázatot az Új Európa Alapítvány a MOL Zöldövezet programjának keretén belül kiírt
pályázati felhívásra nyújtotta be az Egyesület. A felhívás keretében kizárólag civil szervezetek
pályázhattak közösségi funkciójú közpark, pihenőkert, és egyéb zöldfelületek létesítésére,
felújítására, elsősorban növényesítésre.
A nyertes program tervezett költsége 686 OOO forint. A támogatás 100 százalékos intenzitású, de
utófinanszírozott program.
Az igényelt támogatást az Egyesület nem képes önerejéből biztosítani a program megvalósításához,
ezért javaslom, hogy a program tervezett összköltségét az önkormányzat „kölcsönként" biztosítsa az
Egyesület részére. Az egyesület a program megvalósítását, majd a pályázat beszámoló elfogadását
követően a megkapott támogatást visszaadja az önkormányzat részére.
Javaslom, hogy a támogatási összeg kölcsön formájában történő biztosításán túl az önkormányzat a
területszépítő, „zöldítő" napon résztvevők részére ellátást biztosítson.
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett indokok ismeretében a határozati javaslat elfogadását
támogassák!
Gödöllő, 2017. április „ :Jo . "
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Határozati javaslat
Gödöllő Város Képviselő-testülete támogatja a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület

„Rönkvár zöldítés" nevű pályázati programját. A program megvalósításához szükséges forrást
„kölcsönként" biztosítja azzal, hogy megvalósítás, a pályázati beszámoló elfogadását valamint a
támogatási összeg pályázó részére történő megérkezését követően az Egyesület a megelőlegezett
összeget visszafizeti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó
szerződés megkötésére.
Felelős:

Dr. Gémesi György polgármester

Határidő:

15 nap (a szerződés megkötésére)

