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A döntéshez egyszerű x  
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Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen x 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 



 
 

Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat! 
 
 

A Föld Napja alkalmából az elmúlt években is kiírásra került a József Attila Városrészi Önkormányzat, 
valamint az Aszódi lakótelep területén az egynyári virágpalánták telepítésére vonatkozó pályázat. A pályázat 
közkedvelt volt, 2014. évben bruttó 1.468.890,-Ft értékben mindösszesen 11.068 darab egynyári virágpalánta 
került kiosztásra. 

Fentiek alapján javaslom a pályázat meghirdetését 2015. évre vonatkozóan is a József Attila lakótelep, 
valamint az Aszódi úti lakótelep területén lévő lakóházi, társasházi közösségek és a MÁV-házak részére 
egynyári virágpalánta telepítésére. 

A pályázók lakóépületenként/társasházanként pályázhatnak, pályázatonként legfeljebb 150 darab palántára. A 
nyertes pályázóknak az épületük előtti közhasználatú zöldterületen a növények szakszerű elültetését és 
gondozását kell vállalniuk. 

Tájékoztatom a Városrészi Önkormányzatot, hogy a virágok beszerzésére a fedezetet az Önkormányzat 3205 
költségvetési sora biztosítja. 

A pályázati kiírás és a jelentkezési lap szövegére illetve formátumára az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint teszek javaslatot. 

A pályázatra történő jelentkezési lap benyújtásának javasolt határideje 2015. 04. 15. 16 óra. 

A beérkező pályázatok kiértékelését követően a nyertes pályázók kiválasztásáról illetve az általuk elültethető 
palánták fajtájáról és mennyiségéről a Városrészi Önkormányzat javaslata alapján a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt, várhatóan április végén. A virágpalánták kiosztása és 
kiültetése májusban (a fagyos szenteket követően) megtörténhet.  

A pályázat sikeres lebonyolítása érdekében a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda előzetes piackutatást 
végzett, mely alapján megállapítható hogy a beszerzés palántánként 90-140 Ft. bruttó összegre tehető. A 
tavalyi igénnyel számolva ezen összegek alapján a beszerzés becsült költsége 1 – 1,6 millió forint között 
összegre tehető. A piackutatásban 4 társaság került megkeresésre, melyekből három adott árajánlatot: 
Everling Kft., Boróka 98 Kft. és FESZOFE Kft.  

A szükséges számú palánta beszerzése érdekében javaslom meghívásos beszerzési eljárás lefolytatását 
azzal a feltétellel, hogy a nyertes céggel a szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően kerülhet sor. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján javasolom a palánták fajtájiként a petunia, pistike, begónia, kisvirágú 
„büdöske” meghatározását 

Kérem, hogy a Tisztelt Városrészi Önkormányzatot, tegyen javaslatot a Városfejlesztési, Városgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Bizottság részére, és kérje a döntését a pályázaton felhasználható keretösszegről, - 
mely a 2015. évi költségvetés 3205 „Környezetvédelem” költségvetési sorból lesz biztosítva -, a pályázat 
keretében kiosztható virágpalánták fajtájáról, darabszámáról, valamint meghívásos beszerzési eljárás 
lefolytatásáról. 

 
 
 

Budapest, 2015. március 25. 
 

Sajó Ákos s.k. 
képviselő 

 
                                                                                                   
 
 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

1. A József Attila Városrészi Önkormányzat javasolja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottságnak, hogy a 2015. évi „Föld Napja” alkalmából a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság és a József Attila Városrészi Önkormányzat közös 
pályázatot írjon ki az Sz-……/2015. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és 
formában. 
 
Felelős:Sajó Ákos 
Határidő: 2015. április 02. 
 

 
2. A József Attila Városrészi Önkormányzat javasolja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottságnak, hogy a 2015. évi „Föld Napja” alkalmából a kiírásra kerülő pályázathoz a 
2015. évi költségvetés 3205 „Környezetvédelem” költségvetési sor terhére bruttó …..,-Ft keretösszeget 
biztosítson, melyből összesen …. darab,  vegyesen petunia, pistike, begónia, kisvirágú „büdöske” fajtájú 
egynyári virágpalántákat szerezzen be, az Everling Kft., a Boróka 98 Kft. és a FESZOFE Kft. cégek 
részvételével meghívásos beszerzési eljárás lefolytatásával.  

 
Felelős: Sajó Ákos 
Határidő: 2015. április 01. 
 

 
3. A József Attila Városrészi Önkormányzat javasolja a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottságnak, hogy kérje fel Polgármester Urat, hogy  
a) gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott pályázat lebonyolításáról és a beérkezett 
pályázatokat terjessze a Bizottság elé döntés céljából,  
b) gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott pályázathoz szükséges virágpalánták 
beszerzésére vonatkozó a határozat 2. pontjában részletezett meghívásos beszerzési eljárás 
lefolytatásáról azzal a feltétellel, hogy a beszerzendő virágpalánták konkrét száma a határozat 1. pontjában 
meghatározott pályázat eredménye alapján kerül meghatározásra. 
c) a b) pont alapján lefolytatott beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat terjessze a Bizottság elé a 
nyertes ajánlattevő kiválasztása céljából. 

 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  a) pont: a kiírásra 2015. április 2., előterjesztésre 2015. április 30. 
  b) pont: 5 nap 
  c) pont: 2015. április 30. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. számú melléklet 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

és a József Attila Városrészi Önkormányzat 

PÁLYÁZATOT 
hirdet  

a lakókörnyezet parkosítására, a zöld felületek fejlesztésére. 

 

A pályázaton részt vehetnek 

 

a Budapest IX. kerület 

József Attila lakótelep 

Aszódi úti lakótelep 

MÁV-házak 

területén lévő lakóházi-társasházi közösségek 

 

A pályázaton egynyári virágpalánta igényelhető. 

Pályázati feltételek: 

- A pályázó vállalja, hogy a pályázaton elnyert növényeket saját költségén elszállítja, a növények 

szállításához szükséges ládákról, dobozokról gondoskodik, valamint a növényeket szakszerűen 

elülteti és az adott virágfajtákat a szükségleteinek megfelelő gondozza. 

- A telepítendő növények a társasház, lakóépület vagy idős gondozó intézmény előtti közhasználatú 

zöldterületeken kerülhetnek kihelyezésre. 

- Lakóházanként/ társasházanként/ intézményenként csak egy pályázat nyújtható be. 

- Pályázni, maximum 150 db egynyári virágpalántára, a jelentkezési lap kitöltésével lehet. 

- A pályázat során igényelt illetve elnyert palántákat a pályázó kapcsolattartójának az írásban közölt 

helyen és előzetesen egyeztetett időpontban saját magának kell elszállítania. 

Pályázat benyújtási határideje: 2015. április 15. (szerda) 16 óra 

A pályázatokat kizárólag a mellékelt jelentkezési lapon írásban lehet benyújtani:  

- személyesen ügyfélfogadási időben a József Attila Városrészi Önkormányzat 

Ügyfélszolgálati Kirendeltségén, 1098 Bp., Toronyház u.3/a. 

vagy elektronikus úton: fax: 280-1826, e-mail: vonhauser@ferencvaros.hu,  

- személyesen ügyfélfogadási időben az Aszódi lakótelepi Ügyfélszolgálati Kirendeltségen, 

Bp., IX. Ecseri út 19.  

vagy elektronikus úton : fax: 347-0587, e-mail: bolla.gaborne@ferencvaros.hu,  

- elektronikus úton a Városüzemeltetési és Felújítási Irodára a godoz@ferencvaros.hu e-mail 

címre. 

A pályázatban a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét fel kell tüntetni. 

A pályázatokat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a József 

Attila Városrészi Önkormányzat javaslatát figyelembe véve bírálja el, a nyertesek írásban/e-mail-

ben kapnak értesítést. 

A szállításhoz szükséges palántaládákat és szállítóeszközöket az önkormányzat nem tud biztosítani! 

 

Budapest, 2015. április 1. 

 

 

 

               Görgényi Máté         Sajó Ákos 

          Elnök      Elnök 

Városfejlesztési, Városgazdálkodási             József Attila Városrészi  

mailto:vonhauser@ferencvaros.hu
mailto:bolla.gaborne@ferencvaros.hu
mailto:godoz@ferencvaros.hu


    és Környezetvédelmi Bizottság         Önkormányzat 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
A „Föld Napja alkalmából” meghirdetett 

PÁLYÁZATHOZ  
 

Beérkezett: 2015. ……hó …….nap 

                                                                                              Sorszám:………………………….. 

Pályázó adatai: 

A József Attila Lakótelep és az Aszódi úti lakótelep, valamint a MÁV-házak területén lévő lakóház 

(társasház) megnevezése: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

A pályázó kapcsolattartója (a kiültetésért, a zöldterület gondozásáért felelős személy vagy 

személyek): 

Név* Cím/e-mail cím* Telefon* 

   

   

*a kapcsolattartó adatainak megadása kötelező! 

 

 

A virágosítani, gondozni kívánt terület megjelölése: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Igényelhető növények Igényelt mennyiség (max:150db) 

egynyári virágpalánta (vegyesen)  

 

A Pályázó egyéb közleményei: (pl. amennyiben a pályázó szükségesnek tartja, akkor pályázati cél 

részletes ismertetése, a rendelkezésre álló vázlatterv csatolása.) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tudomásul vesszük, hogy az elnyert növényeket a lakóház kapcsolattartójának az írásban közölt 

helyen és előzetesen egyeztetett időpontban saját magának kell elszállítania, és a saját szállításhoz 

szükséges ládát, dobozt biztosítania. 

Tudomásul vesszük, hogy az egynyári palánták kiültetését az önkormányzat ellenőrizni fogja. 

 

 

a pályázó képviseletében eljáró**                                  a pályázó képviseletében eljáró**  

 

neve: ……………………………….                              neve: ………………………………. 

jogcíme:……………………………..                             jogcíme:……………………………..                     

 

 

……………………………………..    …………………………………… 

                      aláírása                                                                                 aláírása 

 

 
** Társasház esetében a közös képviselő, vagy ha a lakóház megbízásából nem a közös képviselő jár el, akkor az Intéző 

Bizottság tagja írja alá, a társasház pecsétjével ellátva. 

 


