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1. Melléklet 
Megvalósulási ütemterv 

 
2014. február eleje –  Kertgyűlés -Második lakossági fórum, Jelentkezők regisztrálása, kérdése-válaszok. Előtte 

sajtócikkek, cikk az önkormányzati honlapon, esetleg híradás a helyi TV-ben.  
2014. február –   Tervezés elindítása, koncepciótervek 
2014. február vége–  Kertgyűlés - Koncepciótervek bemutatása a leendő kertészeknek, önkormányzatnak, 

kivitelezőknek. A kert neve. Szerződések, kertszabályok végigbeszélése 
2014. március -  Oktatási program elindítása. 
2014. március. - Kertgyűlés: szerződések, ágyásbérleti díj, kertpénztáros választás, az építkezés ütemezése, 

ágyások elosztása.  
2014. április Végterv, a kert tervnek véglegesítése, Szponzorok felkutatása,  
2014. április  Kertgyűlés, a kivitelező elmondja a kert építésének főbb lépéseit, egyeztetjük, hogy, ki milyen 

munkában tud részt venni. Cél, hogy az alakuló közösség maga is kivegye a részét a kert 
megépítéséből, így erősebb, mélyebb kötődés alakul ki közöttük, és a kert iránt is. 

2014. Április  A kertépítés megkezdése (itt fontos, hogy a közösség a lehető legtöbbet tudjanak részt venni a 
kert kialakításában) 

2014. április 22.  Föld napja – Építő esetleg ültető napot tarthatunk az időjárás függvényében. 
2014. április Építő nap. A kivitelezők átadják a kertet a városi kertészeknek, rendet rakunk, talajt 

egyengetünk, eltüntetjük az építés hordalékát 
2014. április - május Ültető nap, Közösségi és sajtóesemény, a konyhában nevelt palántákat, meg a piacon beszerzett 

magokat, palántákat elültetjük, a közös művelésű területeket bevetjük. Lehet belőle 
sajtóesemény, közösségi esemény, például kerülettakarító nap.  

2014. április vége, május eleje 
 A kert ünnepélyes megnyitása – Szezonnyitó ünnepség. Sajtóesemény. A város vezetőivel, 

országgyűlési képviselőjével, a helyi és országos sajtó jelenlétében.  
2014. június  Szezon, kertgyűlések kéthetente. A közösségi tér kialakítása, kerti bútorok készítése. 
2014. július Kertgyűlések kéthetente. Termőidőszak, kártevők támadása. 
2014. augusztus utolsó hétvége – vasárnap.  

Nemzetközi Konyhakerti Nap (World Kitchen Garden Day) Minden az Egyesülethez tartozó 
kert megtartja a maga Nemzetközi Konyhakerti napját. Augusztus utolsó hétvégéje, vasárnap. 
Nyitott kert nap, a közösség találja ki a programot, maga szervezi meg, az Egyesület 
finanszírozza, racionális keretek között. Sajtóesemény. Öko-esemény. 

2014. Szeptember  Első egyezetés a Szezonzáró ünnepségről. 
2014. Szeptember közepe.   

Szezonzáró ünnepség, sajtóosztállyal szoros együttműködésben. Hasonló, mint a kert 
megnyitása. 

2014. október   A szezon lezárása. Építő nap. A kert felkészítése a téli időszakra.  
2014. november   Havi egy találkozóra állunk vissza.  
2014. december Az év lezárása, a tanulságok és tapasztalatok levonása, elindulnak a kertvezető személyéről a 

beszélgetések.  
2015. január  Szezonkezdő kertmegbeszélés – fejlesztések megbeszélése, ágyásbérleti díj újratárgyalása, 

közös művelésű területek tervezése, a következő év eseményeinek megbeszélése.  
2015. február A kert definiálja, melyek azok a feladatok, amelyekre személyeket kell találniuk, kik 

lesznek a következő év kertvezetői? Cél, hogy a kert kitermelje magából a következő 
szezon kertvezetőit 

2015. év A kert működése folytonos, de a Városi Kertek Egyesület része marad. A Városi Kertek 
Egyesület vállalja, hogy jogi, szervezeti, K+F fejlesztéseivel, támogató és segítő 
tevékenységet fejt ki a kertek hosszú távú, folyamatos működtetését. Az Egyesület egyfajta 
ernyőszervezetként segíti a kerteket a működésük állandósítása érdekében. 


