Erdőkertes Község Önkormányzata pályázatot hirdet,
az Erdőkertesen ingatlannal rendelkező lakosok körében
Környezettudatos kert kategóriában az ingatlan előtti közterület, az utcáról

látható előkert és belső kert rendezettségét, tisztaságát, gyommentességét, fák,
cserjék, virágok, gyepfelületek állapotát, gondozottságát, környezettudatos víz,
talajgazdálkodást, a növényválasztás harmóniáját és közvetlen környezetébe való
illeszkedését, a kert és élővilág kapcsolatát (madáretető, itató) értékeljük. Környezettudatos kert kategóriában elvárás, a kerti és konyhai hulladékok megfelelő
kezelése, az esővíz gyűjtése és felhasználása, vegyi anyagok használatának minimalizálása.
Virágos épület kategóriában kategóriában az épület ablakpárkányain, erkélyein,
lépcsőin az utcáról látható teraszon, homlokzaton kialakított virágok kompozíciók gondozottságát, a növényválasztás és a látvány harmóniáját, az épülethez és
közvetlen környezetébe való illeszkedését értékeljük.
Szép kert kategóriában az ingatlan előtti közterület, az utcáról látható előkert
és belső kert rendezettségét, tisztaságát, gyommentességét, fák, cserjék, virágok,
gyepfelületek állapotát, gondozottságát, a növényválasztás harmóniáját és közvetlen környezetébe való illeszkedését, értékeljük.

Jelentkezési határidő: 2017. május 15.
Részvételi szándékát a pályázati felhívás másik oldalán található jelentkezési lap
kitöltésével fejezheti ki, melyet kihelyezett postaládáinkon keresztül
juttahat el hozzánk:
o
o
o
o
o

Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal
Neumann János Általános Iskola
Ki Akarok Nyílni Óvoda mind három telephelye
ESÉLY Családsegítő szolgálat
Erdőkertes Faluház és Könyvtár

A bíráló bizottság június és július hónapokban előre egyeztetett időpontban, belső megtekintéssel végzi szemléjét, majd fényképet készít, mely a Erdőkertes honlapján lesz megtekinthető, ezekre majd a lakosok kettő alkalommal szavazhatnak.
(www.erdokertes.hu)
A kategória I-II.-III. helyezettjei, az ingatlan, utca frontjára kihelyezhető plakettet
és elismerő oklevelet és pénzjutalmat nyernek. (Részletek az újságban és a honlapon!)
A versenyben résztvevők helyezéstől függetlenül elismerő oklevelet kapnak. Az
eredményhirdetésre és ünnepélyes díjátadásra 2017. szeptember 23-án a Kertes
Erdőkertesért munkacsoport szervezésében megrendezendő II. Erdő-Kert Fesztiválon kerül sor.

Részt szeretnék venni az Erdőkertes Község Önkormányzata
által meghirdetett pályázaton!
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