Tegyünk együtt virágos városunkért! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Városgazdálkodási Kft. ez évben is meghirdeti a „Virágos Zalaegerszegért!” környezet
szépítő pályázatot, melyre 2018. június 30-ig lehet jelentkezni. A környezetszépítő verseny
sokkal többről szól, mint egyszerű virágosításról. A pályázó vállalja, hogy közvetlen
környezetét egész évben, rendben tartja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város
esztétikusabb látképéhez. A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos „Virágos
Magyarországért” mozgalomhoz, melyben az elmúlt évek sikerén felbuzdulva – tavaly is
eredményesen szerepelt városunk. Természetesen Zalaegerszeg idén is versenybe száll, hogy
kivívja a verseny bíráinak elismerését. A szervezők bíznak abban, hogy a Virágos
Zalaegerszegért felhívásra, ebben az évben is számos családi ház, társasház, kereskedelmi
egység és oktatási-nevelési intézmény nyújtja be pályázatát.
Ha a szomszéd kertje zöldebb..., nevezze be őt a Virágos Zalaegerszeg környezetszépítő
versenybe! 2018-ban ismét, nem csak saját kertjüket, nevezhetik be a pályázók, hanem
szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk kertjét vagy akár egy ismeretlen, ám szépen gondozott,
ápolt, virágosított kertet, társasházat, éttermet vagy intézményt is!
Az idei évben első alkalommal lehetőséget biztosítunk arra is, hogy különleges, újszerű
kertépítészeti megoldásokkal is jelentkezhetnek a pályázók. E kategóriánál nem feltétel a
közterületről való láthatóság, csak az egyediség és a megvalósítás igényessége.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Városgazdálkodási Kft. meghirdeti „A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT” virágosítási,
parkosítási és környezetszépítő versenyt.
A pályázat célja: A kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának
elősegítése, a környezetszépítésre való motiváció.
A pályázat köre: A jelentkezők az alábbi kategóriákban adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, előkertek virágosítása, esztétikus kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (épületek körüli virágosítás)
3. Társasházak egyéni lakói (közterületről látható ablakok, erkélyek virágosítása)
4. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szervezetek (környezetének zöldfelülete, fásítása,
parkosítás)
5. Oktatási-nevelési intézmények (saját területük és környezetük virágosítása, parkosítása és
gondozottsága a nyári szünidőben is)
6. Különleges, újszerű kertépítészeti megoldások (egyedileg megvalósított, látványos
kertépítészeti elemek esztétikus kialakítással)
A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egészévben – önerőből
- rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb
látképéhez. Pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épület környezetének
leírását, a növényi ellátottságot az egyes évszakokban! Pályázatához fotódokumentációt
(utcafrontról) mellékelni kell, ennek hiányában a pályázatot automatikusan kizárják!
A pályázat digitálisan is benyújtható.
Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból. Minden kategóriában az első 3
helyezett tárgynyereményben és/vagy vásárlási utalványban részesül, amelyet az Aranyeső
Kertcentrumban válthat be.
Határidők: A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
Elbírálása: a pályázatok beérkezését követően folyamatosan, de legkésőbb 2018. augusztus
31-ig.
A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésről. A pályázat beadásához szükséges
nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalportáján (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) lehet

beszerezni. A pályázatot, valamint a fotódokumentációt a Városgazdálkodási Kft.
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) címére zárt borítékban kell határidőre benyújtani, vagy a
viragoszeg@gmail.com e-mail címre elküldeni. Információ és bővebb felvilágosítás
ugyanezen e-mail címen kérhető.

Pályázati űrlap
Virágos Zalaegerszegért 2018.
virágosítási, parkosítási és környezetszépítő verseny

I.

A pályázó adatai:
1. A pályázó neve:………………………………………………………
2. Postai cím:……………………………………………………………………..
3. Telefon:………………….. Fax:………………….E-mail:…………………...
4. A pályázó hivatalos képviselője:………………………………………………
5. Postai cím:……………………………………………………………………..
6. Telefon:………………….. Fax:………………….E-mail:…………………...

II.

A pályázat adatai:
Kategória:
1. Családi házak
2. Társas házak
3. Társasházak egyéni lakói
4. Kereskedelmi és ipari telephelyek
5. Intézmények
6. Különleges, újszerű kertépítészeti megoldások

Helyszín:……………………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban közölt adatok,
információk a valóságnak megfelelnek. A nyereményemet növényvásárlásra fordítom az
Aranyeső Kertcentrumban, a közterületi növénykiültetésről való elképzelést a
Városgazdálkodási Kft.-vel egyeztetem.
A pályázati kiírásban foglaltakat megértettem és ennek ismeretében nyújtom be a
pályázatomat.
Zalaegerszeg, 2018……. ……

…………………………….
pályázó aláírása

Pályázati űrlap
Virágos Zalaegerszegért 2018.

A szomszéd kertje zöldebb…
III.

A jelölő adatai:

1. Név:
2. Postai cím:
3. Telefon:

IV.

E-mail:

A jelölt terület adatai:
Kategória:
1. Családi házak
2.

Társasházak

3. Kereskedelmi és ipari telephelyek
4. Intézmények
5. Különleges, újszerű kertépítészeti megoldások
6. Név:
7. Postai cím:
8. Telefon:

E-mail:

Zalaegerszeg, 2018. ……………..
…………………………….
Jelölő aláírása

