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ELŐTERJESZTÉS
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére
Ötletpályázat az Etyek, 946/2 hrsz.-ú zöldterület fejlesztésére
A pályázók az Etyek, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda előtti 946/2 hrsz.-ú 5527 m2 területű
zöldterület, közösségi térként történő hasznosítását elősegítő ötletek bemutatásával vehetnek részt a
fejlesztésben. A pályázat célja, hogy az óvoda előtti zöldterület mindenki számára megfelelő
szabadidős, kulturális, családi parkká alakíthassuk ki.
Olyan fejlesztési javaslatokat várunk, melyek
- segíthetik a közösségi élet fellendítését
- a lakosság kikapcsolódását és pihenését szolgálják
- helyszínt biztosít minden korosztálynak a szabadidő eltöltéséhez
A pályázat célja, hogy az Önkormányzat olyan javaslatokat, ötleteket ismerjen meg, melyeket a
település folyamatos fejlesztése során alkalmazni tud és a legjobban szolgálja a lakosság igényeit.
Pályázó lehet:
-

magánszemély,
bármilyen jogi forma nélküli csoportos társulás, csapat (család, barátok, osztály…)
egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vagy egyéb törvényesen bejegyzett jogi személy

Pályázók a jelentkezésük elküldésével kijelentik és szavatolnak azért, hogy jelentkezésük vagy az
általuk beküldött ötlet semmilyen szerződést, harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat nem
sérti.
A pályázók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk létrehozott és beküldött, az Etyek
Nagyközség Önkormányzat által díjazás céljából kiválasztott ötletekkel az Etyek Nagyközség
Önkormányzat vagy más általuk erre feljogosított személy kizárólagosan (a további használatból akár
a beküldőt is kizárva) és szabadon rendelkezzék, azt bármilyen módon és mértékben felhasználja
bármilyen (pl. területi, időbeli, felhasználásbeli) korlátozás és további díjfizetés nélkül azzal, hogy a
jogátruházás / felhasználás egyéb feltételeit és a díjazás mértékét (odaítélt díjak) a felek egy
későbbiekben aláírandó, az Etyek Nagyközség Önkormányzat által elkészítendő szerződésben rögzítik
majd, amelynek aláírására – kiválasztása esetén – az adott ötletet beküldő pályázó kifejezett
kötelezettséget vállal a pályázat beküldésével.
A pályázók kifejezetten elfogadják, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatban semmilyen díjra,
költségtérítésre nem jogosultak.
A pályázat kiírása: 2018. november 1.
Benyújtási határidő: 2019. január 7. 16:00 óra
A benyújtás módja:
- postán vagy személyesen: 2091. Etyek, Körpice köz 4.
- email: palyazat@etyek.hu
A pályázat terjedelme maximum 20 oldal.

A pályázatok értékelésére 2019. évi januári rendes Képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Díjak:
1. helyezet:
2. helyezet:
3. helyezet:

50.000.- Ft
30.000.- Ft
20.000.- Ft

Az önkormányzat fenntartja jogát a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

