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ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2017. április 12-i ülésére 
 

 
Tárgy:  A Kerekerdő Óvoda kérelme - a 2016. évi „Intézményi zöldprogram és 

környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” című 
pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítása 

 

Előterjesztő:   Görgényi Máté, bizottsági  elnök 
 
Készítette:  Apollónia Aranka, irodavezető 
   Teszár Hedvig, környezetvédelmi munkatárs 

Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
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.  

 

 

 

 



 

 
Tisztelt Bizottság! 
 

A T. Bizottság a 2016. november 16-i ülésén bírálta el a 2016. évi „Intézményi zöldprogram és 

környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” című pályázatra beérkezett 

terveket. 

 

A Bizottság a VVKB. 420/2016. (XI.16.) számú határozatával, a Kerekerdő Óvoda pályázatában 

megjelölt cél megvalósítását – kirándulások lebonyolítása (buszköltség, belépők) – 568.000,- Ft-tal 

támogatta. 

 

A Kerekerdő Óvoda vezetője a 2017. március 26. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a T. 

Bizottsághoz, hogy a 2016. november 29. napján kelt támogatási szerződésben megjelölt támogatási 

összeget más célra használhassa fel. A kérelmében foglaltakat azzal indokolta, hogy a kirándulások 

előkészítésekor a szülők jelezték, hogy a veronai buszbaleset után nem járulnak hozzá, hogy 

gyermekük buszos kiránduláson vegyen részt. 

 

Fentiekre figyelemmel az intézmény vezetője kéri a T. Bizottságot, hogy az elnyert támogatási 

összeget gyermek kerti szerszámok, virágföld, virágpalánták, fűszernövények és fa virágládák 

beszerzésére fordíthassa az intézmény. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az Intézmény kérelmében szereplő pályázati cél módosításához járuljon 

hozzá. 

 

Budapest, 2017. április 

 

 

        Görgényi Máté s.k. 

                                                                               elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1) a 420/2016. (XI.16.) számú határozatával a Kerekerdő Óvoda részére biztosított 568.000,- Ft 

összegű támogatás felhasználásának célját „gyermek kerti szerszámok, virágföld, 

virágpalánták, fűszernövények és fa virágládák beszerzésére” felhasználási célra módosítja. 

 

2)  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés, Sz-…/2017 sz. 

előterjesztésben foglalt tartalommal történő módosításáról és annak aláírásáról. 

 

 

Határidő: 2017. április 28. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 


