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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Bizottság!
A T. Bizottság a 2019. március 27. napján tartott ülésén, a VVKB. 124/2019. (III.27.) számú
határozatával döntött a „Zöld Udvar 2019” pályázat meghirdetéséről. A döntés értelmében a
pályázati keretösszegre bruttó 7.000.000 Ft-ot (azaz hétmillió forintot) különített el a 3205.
„környezetvédelem” költségvetési sor terhére.
A pályázati felhívásban megjelölt határidőre 21 érvényes pályázat érkezett be.
A pályázatok áttekintését követően megállapítottuk, hogy a beérkezett támogatási igény
mindösszesen 6.982.288,- Ft.
A pályázat célja a társasházak belső udvarán közös zöldterületek létrehozása, valamint a
meglévő kertek zöldfelületeinek növelése, fejlesztése.
A pályázati anyagok szakmai áttekintését követően megállapítható, hogy mind a közös
zöldterület létrehozását, mind a korábban kivitelezett kertek bővítését, mind pedig a
szakszerűtlenül gondozott, elhanyagolt kertek rendbehozatalát jelölték meg célként a
társasházak.
A pályázat utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat 50% támogatási
intenzitású (50% társasházi önrész, 50% önkormányzati támogatás).
A pályázati kiírás értelmében az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (100.000,Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes társasház részére.
A „Zöld Udvar 2019” pályázatra beérkezett 21 érvényes pályázatban megjelölt önrész,
igényelt támogatási összeg, valamint a pályázati cél az alábbiak szerint foglalható össze:
Társasház
címe
Angyal u. 1921.

Tervezett
Önrész (Ft)
költség (Ft)
910.425

455.213

Igényelt
támogatás
(Ft)

Pályázati cél

455.212

Öntözőrendszer kialakítása

Angyal u. 36.

200.000

100.000

100.000

Balázs B. u.
7/B.

754.000

377.000

377.000

1314.j. tház
(Berzenczey u.
23-27. és
Bokréta u. 2426.)

800.000

400.000

400.000

Ferenc tér 10.

700.000

350.000

350.000

Gyáli út 15. BC.

500.000

250.000

250.000

Közös zöldterület bővítése (kiemelt
ágyás kialakítása: támfal edény,
virágföld, trágya, növénytápok,
permetezőszer, csigaölő granulátum,
növények ültetése, szállítás)
Öntözőrendszer kialakítása, füves terület
felújítása (gyomirtás, gyepszellőztetés,
füvesítés, gyeptrágya)
Közös zöldterület bővítése, felújítása
(sövény csere, díszfák, talajjavítás,
trágyázott föld, gyomirtó, füvesítés, fák
ifjítása)
Belső, kövezett udvar tűzfalainak
növényesítése (virágládák, termőföld,
kúszó növények ültetése)
Virágtartó rézsűk kialakítása
támfalelemekkel, növényedények
kihelyezése, beültetése (föld, trágya,
fűmag, növények, szállítás)

I. verzió: műszeres favizsgálat,
fakivágás, új fa ültetése, támfal bontása
és újraépítése, füvesítés, 3 fa
koronaritkítása
II. verzió: műszeres favizsgálat, támfal
bontása és újraépítése, 4 fa
koronaritkítása, fűmag
Új virágládák beszerzése, ültetőközeg
kialakítása, feltöltése, növényültetés,
földcsere
Közös zöldterület felújítása, bővítése
(metszés, cserjék cseréje, termőföld,
növényültetés, mulcs), füves terület
felújítása (gyomirtás, gyepszellőztetés,
füvesítés)
8 db növénydézsa kihelyezése, feltöltése,
növényültetés
5 db növénydézsa kihelyezése, valamint
„zöldfal” létesítése, feltöltése,
növényültetés
„Zöld sziget” kialakítása (termőföld,
trágya, növények beültetése)
Kert felújítása (metszés, gyomtalanítás,
füves terület megújítása (gyomirtás,
gyepszellőztetés, füvesítés, gyeptrágya)
Udvar felújítása (tereprendezés,
földmunka, járólap csere, szegélykő,
murva, sóder, fakivágás, metszés,
talajjavítás komposzttal, növényültetés)

Liliom u. 30.

999.415

499.708

499.707

Lónyay u. 60.

106.300

53.150

53.150

Mester u. 4852.

500.000

250.000

250.000

Ráday u. 25.

990.600

495.300

495.300

Ráday u. 56.

600.000

300.000

300.000

Sobieski u. 36.

800.000

400.000

400.000

Tagló u. 10.

140.000

70.000

70.000

Tinódi u. 2.

386.850

193.425

193.425

Tompa u. 13.
A-B.

734.301

367.151

367.150

Öntözőrendszer kialakítása

Tűzoltó u. 23.

600.000

300.000

300.000

Kert felújítása (sövény csere, metszés),
füves terület megújítása (trágyázott föld,
gyomirtás, füvesítés)

Tűzoltó u. 55.

165.481

82.741

82.740

Növények ültetése, locsoló szett, mulcs

Viola u. 16-18.

916.000

458.000

458.000

Növénykazetták és füves terület
felújítása (ritkítás, metszés, gyomlálás,
kapálás, terület tisztítása, földcsere,
gyomirtás, gyepszellőztetés, füvesítés,
tápanyag utánpótlás, növények és fák
ültetése), öntözőrendszer kialakítása

Viola u. 2024/A.

788.784

394.392

394.392

Öntözőrendszer kialakítása

Viola u. 21.

740.000

370.000

370.000

832.424

416.212

416.212

13.964.580

6.982.292

6.982.288

Vendel u. 1517.
Összesen
bruttó

Öntözőrendszer kialakítása, füves terület
felújítása (gyomirtás, gyepszellőztetés,
füvesítés, gyeptrágya)
Öntözőrendszer felújítása és bővítése,
növényültetés, ágyásszegély, föld, mulcs

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2019. június „..”
Görgényi Máté s.k.
elnök
Határozati javaslat:
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2019”
című pályázatot a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére ....... Ft-tal támogatja.
Határidő: 2019. június 26.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2019”
című pályázat keretében a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére az alábbi
társasházak pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott
összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek felhasználási határideje: 2019. december
31., az elszámolás határideje: 2020. január 15.:
Társasház
címe
Angyal u. 1921.

Tervezett
Támogatás
Önrész (Ft)
Pályázati cél
költség (Ft)
(Ft)
910.425
Öntözőrendszer kialakítása

Angyal u. 36.

200.000

Balázs B. u.
7/B.

754.000

1314. j. tház
(Berzenczey u.
23-27. és
Bokréta u. 2426.)

800.000

Ferenc tér 10.

700.000

Gyáli út 15. BC.

500.000

Közös zöldterület bővítése (kiemelt
ágyás kialakítása: támfal edény,
virágföld, trágya, növénytápok,
permetezőszer, csigaölő granulátum,
növények ültetése, szállítás)
Öntözőrendszer kialakítása, füves terület
felújítása (gyomirtás, gyepszellőztetés,
füvesítés, gyeptrágya)
Közös zöldterület bővítése, felújítása
(sövény csere, díszfák, talajjavítás,
trágyázott föld, gyomirtó, füvesítés, fák
ifjítása)
Belső, kövezett udvar tűzfalainak
növényesítése (virágládák, termőföld,
kúszó növények ültetése)
Virágtartó rézsűk kialakítása
támfalelemekkel, növényedények
kihelyezése, beültetése (föld, trágya,
fűmag, növények, szállítás)

I. verzió: műszeres favizsgálat,
fakivágás, új fa ültetése, támfal bontása
és újraépítése, füvesítés, 3 fa
koronaritkítása
II. verzió: műszeres favizsgálat, támfal
bontása és újraépítése, 4 fa
koronaritkítása, fűmag
Új virágládák beszerzése, ültetőközeg
kialakítása, feltöltése, növényültetés,
földcsere
Közös zöldterület felújítása, bővítése
(metszés, cserjék cseréje, termőföld,
növényültetés, mulcs), füves terület
felújítása (gyomirtás, gyepszellőztetés,
füvesítés)
8 db növénydézsa kihelyezése, feltöltése,
növényültetés
5 db növénydézsa kihelyezése, valamint
„zöldfal” létesítése, feltöltése,
növényültetés
„Zöld sziget” kialakítása (termőföld,
trágya, növények beültetése)
Kert felújítása (metszés, gyomtalanítás,
füves terület megújítása (gyomirtás,
gyepszellőztetés, füvesítés, gyeptrágya)
Udvar felújítása (tereprendezés,
földmunka, járólap csere, szegélykő,
murva, sóder, fakivágás, metszés,
talajjavítás komposzttal, növényültetés)

Liliom u. 30.

999.415

Lónyay u. 60.

106.300

Mester u. 4852.

500.000

Ráday u. 25.

990.600

Ráday u. 56.

600.000

Sobieski u. 36.

800.000

Tagló u. 10.

140.000

Tinódi u. 2.

386.850

Tompa u. 13.
A-B.

734.301

Öntözőrendszer kialakítása

Tűzoltó u. 23.

600.000

Kert felújítása (sövény csere, metszés),
füves terület megújítása (trágyázott föld,
gyomirtás, füvesítés)

Tűzoltó u. 55.

165.481

Növények ültetése, locsoló szett, mulcs

Viola u. 16-18.

916.000

Növénykazetták és füves terület
felújítása (ritkítás, metszés, gyomlálás,
kapálás, terület tisztítása, földcsere,
gyomirtás, gyepszellőztetés, füvesítés,
tápanyag utánpótlás, növények és fák
ültetése), öntözőrendszer kialakítása

Viola u. 2024/A.

788.784

Öntözőrendszer kialakítása

Viola u. 21.

740.000

Vendel u. 1517.
Összesen
bruttó

832.424
13.964.580

Határidő: 2019. június 26.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

Öntözőrendszer kialakítása, füves terület
felújítása (gyomirtás, gyepszellőztetés,
füvesítés, gyeptrágya)
Öntözőrendszer felújítása és bővítése,
növényültetés, ágyásszegély, föld, mulcs

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázaton nyertes társasházakkal kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 2019. július 26.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

