
Jegyzőkönyv 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2017. október 09. napján megtartott ülésén.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Gerencsér Ágnes, mint a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat vezetője köszöntötte a 

megjelenteket a Körtvélyesi Települési Önkormányzat ülésén. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes. 

 

Ezután ismertette a napirendi pontot. 

 

Napirendi pont:  

 

1. MOL zöldövezet pályázat beadása és az ehhez kapcsolódó feladatok 

                   

 

1. napirendi pont:  MOL zöldövezet pályázat beadása és az ehhez kapcsolódó feladatok 

 

 

Gerencsér Ágnes megkérte Schalpha Anettet, hogy tájékoztassa a részönkormányzatot a 

MOL zöldövezet pályázattal kapcsolatban. 

 

Schalpha Anett a pályázat koordinátora elmondta, hogy nem szeretné a részönkormányzatot 

kihagyni a pályázati döntésből és szeretné, ha első kézből kapnák meg a megfelelő 

tájékoztatást. 

Elmondta továbbá azt is, hogy most ugyanazt a MOL zöldövezet pályázatot írták ki, amit 

egyszer már beadtak, és amivel már tovább is jutottak a második fordulóba, de a pályázat 

akkor elutasításra került. Ezt a pályázatot kimondottan civil szervezetek adhatják be és alulról 

jövő civil kezdeményezésnek kell lennie. Ezért azt gondolták ki Szarka Elemérrel a 

Honismereti és Városszépítő Egyesület elnökével, hogy kifejezetten a pályázati kiírásnak 

szeretnének eleget tenni, akár a lakossági fórumok megtartásával és az összes többi 

programszervezés terén is. Az a szórólap, ami Körtvélyes városrészben kiosztásra került a 

Honismereti és Városszépítő Egyesület megbízásából került kiosztásra. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy kis mértékben módosult a pályázati kiírás, miszerint 

pergolákra, kerti tavakra, madáretető és itatóra is lehet az anyagban pályázni.  Polgármester 

Úrral abban maradtak, hogy pergolákra és madáretető és itatóra szeretnének a pályázat 

keretén belül pályázni, így a költségkeretet is meg kell emelni egymillió-ötszázezer forintba 

kerülne most ez a pályázat beadása. Teljesen utófinanszírozott a pályázat, ami azt jelenti, 

hogy a Honismereti és Városszépítő Egyesületnek teljesen meg kell előlegezni, és ha nyer az 

egyesület, akkor utólag visszakapják ezt az egymillió-ötszázezer forintot. 

Továbbá elmondta azt is, hogy ennek az összegnek a hatvan százalékát őshonos növényekre 

kell fordítani.  

Ahhoz, hogy minél jobban eleget tegyenek annak az elvárásnak, hogy civil kezdeményezés 

legyen, próbálnak más civil szervezeteket illetve vállalkozókat is bevonni a pályázatba. Ezzel 



is szeretnék bővíteni majd a rendelkezésükre álló forrásokat, hogy minél inkább kielégítsék a 

lakosság igényeit. 

Schalpha Anett elmondta, hogy mivel ezen a területen kerül megrendezésre, így 

mindenképpen szerette volna, ha a részönkormányzat tagjai és a részönkormányzat elnöke is 

értesül, hiszen, ha a pályázat nyer, akkor még nagyon sokszor kell közösen lakossági 

fórumokat tartaniuk. 

 

Makra István Edéné kérdésként felvetette, hogy a városrészben csak egy pályázat 

benyújtására van-e lehetőség. 

 

Schalpha Anett válaszában elmondta, hogy igen, csak egy pályázatot tudnak beadni.  

Megnézték azt is, hogy a város mely egyéb területein lehetne még benyújtani ezt a pályázatot, 

de sehol máshol nem tudtak annak a kitételnek megfelelni, miszerint ezerötszáz 

négyzetméternél nagyobb összefüggő területnek kell lenni. 

Tájékoztatta a részönkormányzat tagjait arról is, hogy ha továbbjutnak a második körre, akkor 

köré fásítani szeretnének, padot, szemetest szeretnének. 

 

Seres Józsefné elmondta, hogy milyen különleges helyzetben van az összefogás tekintetében, 

hiszen nagyon sokszor megmozdulnak Komló lakosai és kéz a kézben képesek kiállni egy-

egy nemes célért. 

 

Schalpha Anett tájékoztatta a részönkormányzati tagokat arról is, hogy a pályázatot 

közösségi összefogásban kell majd megvalósítani. 

 

Gerencsér Ágnes véleménye szerint, ha a pályázat nyertes lesz nagyon sokan össze fognak 

majd fogni a városrészben és közös erővel megvalósítják a pályázatban kiírt elemeket. 

 

 

Gerencsér Ágnes megkérdezte van-e egyéb téma, hozzászólás, vélemény. Tekintettel arra, 

hogy ilyen jellegű felvetés nem hangzott el, megköszönte a jelenlévők véleményét, javaslatát 

és az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Gerencsér Ágnes Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


