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Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária 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 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évben 

hagyományteremtő szándékkal hívta életre a „Madarak Városa Ferencváros” madárvédelmi 

programot. 

 

A T. Bizottság VVKB 43/2016. (II.17.) számú határozatával a program megvalósítására 

(felkészítő táborok, felkészítő előadás, foglalkozások, verseny lebonyolítása, oklevelek és 

díjat beszerzése) 500.000,- Ft keretösszeget biztosított. 

 

A program során a projektben résztvevő óvodák és iskolák feladata madáretetők és odúk 

kihelyezése, valamint az etetők forgalmának nyomon követése (naplóban feltüntetve a 

megfigyelés napja, időtartama, a látogató madarak faja, száma, fényképe, a fajok bemutatása). 

 

2016. február 3-án az alábbi 15 ferencvárosi intézményben került kihelyezésre madáretető és 

odú: 

 

Iskolák: 

Kőrösi Csoma Sándor,  

Kosztolányi Dezső,  

Weöres Sándor,  

Bakáts téri, 

Telepy Károly, 

Molnár Ferenc, 

Leövey Gimnázium, 

 

Óvodák: 

Ugrifüles, 

Napfény, 

Epres, 

Méhecske, 

Liliom, 

Csudafa,  

Kerekerdő, 

Kocsi Bocs. 

 

A program beindításához szükséges eszközöket – madárodú, horog, lánc, madáreleség 

(faggyúgolyó, fekete olajnapraforgó) – 2015. december hónapban szerezte be 

Önkormányzatunk. A beszerzett mennyiség a jelenlegi etetési időszak végéig nem elegendő, 

ezért faggyúgolyó és fekete napraforgómag beszerzése vált szükségessé a madáretetés 

folyamatosságának biztosítása érdekében. 

 

Az Önkormányzat szándékai szerint 2017. évben a kerületi időskorúakat is be szeretné vonni 

a „Madarak Város Ferencváros” projektbe.  

A program indításaként a Ferencvárosban működő idősek klubjai madáreleséget kapnak, 

melyet a környékükön már meglévő etetőkbe helyezhetni, a kerttel rendelkező klubokba pedig 

etetők is felszerelésre kerülnek. 

 



A március végéig tartó etetési időszakra a programban résztvevő 16 nevelési és oktatási 

intézmény, valamint 5 idősek otthona (Árvácska, Platán, Szerető Kezek, Napsugár, 

Borostyán) részére az alábbi madáreleségeket és eszközöket szükséges beszerezni: 

 

- 137 csomag faggyúgolyó (10 db/csomag), 

- 87 csomag fekete napraforgómag (3 l/csomag) 

- 20 db B típusú madárodú, 

- 16 m köracél lánc (átmérő: 0,3 mm, 3x30 mm), 

- hajlított kampós horog (3,3 mm x 50 mm), 

- műanyag virágcserép alátét (41 cm átmérőjű). 

 

Az előzetesen elvégzett piackutatás alapján a fenti madáreleségek és eszközök 

nagyságrendileg 225.000 – 260.000,- Ft összegből szerezhetőek be. 

 

Fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy a program folytatásához, az előterjesztésben 

részletezett madáreleségek és eszközök beszerzéséhez 260.000, Ft keretösszeget hagyjon jóvá 

a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

 

 

Budapest, 2017. január 18. 

 

Görgényi Máté s.k. 

elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 

„Madarak Városa Ferencváros” program folytatásához – az Sz-…/2017. számú 

előterjesztésben részletezett madáreleségek és eszközök beszerzéséhez – 260.000,- Ft 

keretösszeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

 


