
 

 

     Iktató szám: Sz-291/2018. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2018. június 27-i ülésére 
 
 

 
Tárgy: „Zöld Udvar 2018” pályázat elbírálása 
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Apollónia Aranka, irodavezető 
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Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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 2018. április 18-i ülésén, a VVKB. 117/2018. (IV.18.) számú határozatával 

döntött a „Zöld Udvar 2018” pályázat meghirdetéséről. A döntés értelmében a pályázati 

keretösszegre bruttó 7.000.000 Ft-ot (azaz hétmillió forintot) különített el a 3205. 

környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

 

A pályázati felhívásban megjelölt határidőre 15 érvényes pályázat érkezett be. 

 

A pályázatok áttekintését követően megállapítottuk, hogy a beérkezett támogatási igény 

mindösszesen 4.665.906,- 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 2018” pályázatra beérkezett 15 érvényes pályázatban megjelölt önrész, 

igényelt támogatási összeg, valamint a pályázati cél az alábbiak szerint foglalható össze: 

 

 

Társasház 

címe 

Tervezett 

költség 

(Ft) 

Önrész 

(Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Pályázati cél 

 

Balázs Béla u. 

15-21. 

500.000 250.000 250.000 

Kerti talaj feljavítása (talaj 

fellazítása, műtrágyázás, füvesítés), 

valamint az 5. emeleti közös terasz 

felújítása (terület kitisztítása, ültető 

közeg kialakítása, növénytelepítés, 

mulcsozás) 

 

Bokréta u. 20-

22. 

816.000 408.000 408.000 

Gyökérzet miatt megemelkedett 

burkolat cseréje, szegélyek 

kialakítása, növények eltávolítása, 

feltöltés földdel, növények beültetése  

Ferenc krt. 27. 240.000 120.000 120.000 

Ágyások, virágtartók növényeinek 

ifjítása, eltávolítása, metszése, 

növényültetés 

Gabona u. 2. 321.000 160.500 160.500 

Közös zöldterület bővítése (ásás, 

feltöltés földdel, növényültetés), 

teljes udvar tereprendezése 



 

Knézich u. 2. 600.000 300.000 300.000 

Fák gallyazása, zöldfelület növelése 

(ágyásszegély-csere, ültető közeg 

kialakítása, feltöltése, növényültetés, 

átültetések, mulcsozás) 

 

Lenhossék u. 

40. 

280.000 140.000 140.000 

Kerti talaj feljavítása (talaj 

fellazítása, gyomlálás, műtrágyázás, 

füvesítés), kúszónövények ifjítása 

 

Lónyay u. 

39.a. 

961.535 480.768 480.767 

Közös zöldterület kialakítása 

(tisztítás, kapálás, termőföld, 

füvesítés, növények átültetése, 

metszése, ágyásszegély kialakítása, 

mulcsozás, növényültetés, 2 db kerti 

pad kihelyezése) 

 

Márton u. 

35/B. 

988.500 494.250 494.250 
Burkolatbontással új zöldfelület 

kialakítása, növényültetés 

Mester u. 11. 498.100 249.050 249.050 

Virágládák kihelyezése, termőföld, 

ültetőközeg kialakítása, 

növényültetés          

 

Mihálkovics 

u. 12. 

911.636 455.818 455.818 

4 db növénykazetta kialakítása, 

feltöltése, növényültetés, mulcsozás, 

aljzatbeton helyreállítása 

Ráday u. 29. 983.193 491.597 491.596 

2 db növénykazetta építése, 

ültetőközeg kialakítása, feltöltése, 

növényültetés, mulcsozás 

Tagló u. 6. 400.000 200.000 200.000 

Közös zöldterület növelése 

kertrendezéssel (talajfertőtlenítés, 

gyomirtózás, rotálás), kút kiépítése, 

kerti világítás, mulcsozás, füvesítés, 

növények ültetése 

 

Thaly K. u. 

34. 

250.000 125.000 125.000 

Sövény ifjítása, elhalt növények 

eltávolítása, növényültetés, talaj 

tápanyag pótlása, füvesítés 

 

Vendel u. 15-

17. 

899.850 449.925 449.925 

Füves terület felújítása (talaj 

fellazítása, gyomtalanítás, trágyázás, 

füvesítés), locsolórendszer felújítása 

és bővítése, növényültetés, 

termőföld, kerti eszközök 

(metszőolló, kapa, fűnyíró) 

beszerzése a kert további 

fenntartásához 

Viola u. 52. 682.000 341.000 341.000 

Kertrendezés: füves terület teljes 

felújítása, termőföld, füvesítés, 

pihenőrész leválasztása és kialakítása 

odavezető járólapokkal, növények 

ifjítása, növényültetés 

Összesen 

bruttó 
9.331.814,- 4.665.908,- 4.665.906,-   

 

 



 

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

elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2018. június 22. 

 

Görgényi Máté s.k. 

       elnök 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2018” 

című pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére ....... Ft-tal támogatja. 

 

Határidő: 2018. június 27. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2018” 

című pályázat keretében a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére az alábbi 

társasházak pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott 

összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek felhasználási határideje: 2018. december 

31., az elszámolás határideje: 2019. január 15.:  

 

Társasház 

címe 

Tervezett 

költség 

(Ft) 

Önrész 

(Ft) 

Támogatás 

(Ft) 
Pályázati cél 

 

Balázs Béla u. 

15-21. 

500.000 
  

Kerti talaj feljavítása (talaj fellazítása, 

műtrágyázás, füvesítés), valamint az 5. 

emeleti közös terasz felújítása (terület 

kitisztítása, ültető közeg kialakítása, 

növénytelepítés, mulcsozás) 

 

Bokréta u. 20-

22. 

816.000 
  

Gyökérzet miatt megemelkedett 

burkolat cseréje, szegélyek kialakítása, 

növények eltávolítása, feltöltés földdel, 

növények beültetése  

Ferenc krt. 27. 240.000 
  

Ágyások, virágtartók növényeinek 

ifjítása, eltávolítása, metszése, 

növényültetés 

Gabona u. 2. 321.000 
  

Közös zöldterület bővítése (ásás, 

feltöltés földdel, növényültetés), teljes 

udvar tereprendezése 

Knézich u. 2. 600.000 
  

Fák gallyazása, zöldfelület növelése 

(ágyásszegély-csere, ültető közeg 

kialakítása, feltöltése, növényültetés, 

átültetések, mulcsozás) 

 

Lenhossék u. 

40. 

280.000 
  

Kerti talaj feljavítása (talaj fellazítása, 

gyomlálás, műtrágyázás, füvesítés), 

kúszónövények ifjítása 



 

 

Lónyay u. 

39.a. 

961.535 
  

Közös zöldterület kialakítása (tisztítás, 

kapálás, termőföld, füvesítés, növények 

átültetése, metszése, ágyásszegély 

kialakítása, mulcsozás, növényültetés, 2 

db kerti pad kihelyezése) 

 

Márton u. 

35/B. 

988.500 
  

Burkolatbontással új zöldfelület 

kialakítása, növényültetés 

Mester u. 11. 498.100 
  

Virágládák kihelyezése, termőföld, 

ültetőközeg kialakítása, növényültetés          

 

Mihálkovics 

u. 12. 

911.636   

4 db növénykazetta kialakítása, 

feltöltése, növényültetés, mulcsozás, 

aljzatbeton helyreállítása 

Ráday u. 29. 983.193,- 
  

2 db növénykazetta építése, ültetőközeg 

kialakítása, feltöltése, növényültetés, 

mulcsozás 

Tagló u. 6. 400.000,- 
  

Közös zöldterület növelése 

kertrendezéssel (talajfertőtlenítés, 

gyomirtózás, rotálás), kút kiépítése, 

kerti világítás, mulcsozás, füvesítés, 

növények ültetése 

 

Thaly K. u. 

34. 

250.000,-   

Sövény ifjítása, elhalt növények 

eltávolítása, növényültetés, talaj 

tápanyag pótlása, füvesítés 

 

Vendel u. 15-

17. 

899.850,-   

Füves terület felújítása (talaj fellazítása, 

gyomtalanítás, trágyázás, füvesítés), 

locsolórendszer felújítása és bővítése, 

növényültetés, termőföld, kerti eszközök 

(metszőolló, kapa, fűnyíró) beszerzése a 

kert további fenntartásához 

Viola u. 52. 682.000,-   

Kertrendezés: füves terület teljes 

felújítása, termőföld, füvesítés, 

pihenőrész leválasztása és kialakítása 

odavezető járólapokkal, növények 

ifjítása, növényültetés 

Összesen 

bruttó 
9.331.814,- 

  
  

 

Határidő: 2018. június 27. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

3.) A 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: 2018. július 27. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

 

 


