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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 2017. március 8-i ülésén, a VVKB. 91/2017. (III.08.) számú határozatával döntött a „Zöld Udvar 
2017” 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 26 érvényes pályázat érkezett be. 
 
A pályázatok áttekintését követően megállapítottuk, hogy a beérkezett támogatási igény mindösszesen 
7.481.143,- 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 2017” pályázatra beérkezett 26 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 

Bakáts u. 2/B. 400.000,- 200.000,- 200.000,- 
Kertrendezés (növények eltávolítása, gyomirtás, 
tápanyag utánpótlás, metszés, ágyás 
kialakítása, növényültetés) 

Balázs B. u. 15-
21. 

1.000.000,- 500.000,- 500.000,- 
Füves terület felújítása (tereprendezés, 
talajjavító munkák, gyomirtózás, tápanyag 
pótlás, komposzt, füvesítés, gyeptéglázás) 

Csarnok tér 5. 500.000,- 250.000,- 250.000,- Ágyások kialakítása, feltöltése, növényültetés 

Dandár u. 27. 1.000.000,- 500.000,- 500.000,- 

Közös zöldterület kialakítása (ágyások 
létrehozása, beültetése, metszés, növények 
átültetése, komposzt, termőföld, füvesítés, 
mulcs) 

Ferenc krt. 22. 380.000,- 190.000,- 190.000,- 
Közös zöldterület létrehozása (10 db kő kaspó, 
növényültetéssel)  

Ferenc krt. 41. 979.818,- 489.909,- 489.909,- Kiemelt ágyások kialakítása, növényültetés 

Haller u. 28. 200.000,- 100.000,- 100.000,- 
Növénytartók kihelyezése és beültetése 
(növénytartók, termőföld, növények, tápanyag 
utánpótlás) 

Hőgyes E. u. 11. 1.000.000,- 500.000,- 500.000,- 
Növénykazetták kialakítása, beültetése, 
öntözőrendszer, vízelvezetés biztosítása 

Kinizsi u. 33. 999.998,- 500.000,- 499.998,- 
Pihenőkert kialakítása (ágyások kiépítése, 
növényültetés)            

Kinizsi u. 37. 855.000,- 427.500,- 427.500,- 
Fakivágás, gallyazás, ifjítás, bozótirtás, 
sebkezelés 



 

Knézich u. 2. 600.000,- 300.000,- 300.000,- 
Növényágyás nagyobbítása, termőföld, 
komposzt, növényültetés, fák ifjítása 

Közraktár u. 
12/A. 

350.000,- 175.000,- 175.000,- 5 db növénytartó kaspó kihelyezése  

Mester u. 13. 200.000,- 100.000,- 100.000,- 
Kerítés mellé sövény ültetése 
növényeltávolítással, termőföld feltöltéssel 

Ráday u. 31/B. 400.000,- 200.000,- 200.000,- Növénytartó ládák kihelyezése, növényültetéssel 

Ráday u. 31/K. 500.000,- 250.000,- 250.000,- 
Pergolák kihelyezése, növény- és faültetés, 
füvesítés 

Ráday u. 39. 1.000.000,- 500.000,- 500.000,- 
Földmunkák, tereprendezés, öntözőrendszer 
kialakítása, növényültetés, gyepszőnyeg, 
metszés, permetezés, mulcs, ágyásszegélyezés 

Sobieski u. 29. 283.299,- 141.650,- 141.649,- 
Növényágyás kialakítása, termőföld, növények 
beültetése, fakivágás 

Tagló u. 6. 399.200,- 199.600,- 199.600,- 

Pihenőkert kialakítása (fakivágás, növények 
eltávolítása, kerti tűzrakó és tipegő kialakítása, 
szegélykirakás, termőföld, növényültetés, 
füvesítés) 

Thaly K. u. 10. 254.000,- 127.000,- 127.000,- 
Tetőkert rendezése (gyomirtás, talajjavítás, 
füvesítés, tápanyag utánpótlás, homokozó 
rendbetétele, növényültetés) 

Tompa u. 10. 1.000.000,- 500.000,- 500.000,- 
Fakivágások, növénykazetta kialakítása, 
növényültetés 

Tűzoltó u. 74. 400.000,- 200.000,- 200.000,- 
Kertrendezés (gyomirtás, komposzt, talajjavítás, 
tápanyag utánpótlás, füvesítés, metszés, 
növényültetés) 

Üllői út 57. 200.000,- 100.000,- 100.000,- 
Pihenőkert átalakítása (vízelvezetés biztosítása, 
növénytálcák kialakítása közlekedővel, 
termőföld, növényültetés, átültetés) 

Vágóhíd u. 30-32. 1.000.000,- 500.000,- 500.000,- 
Kertrendezés (növények eltávolítása, gyomirtás, 
termőföld, komposzt, talajjavítás, tápanyag 
utánpótlás, füvesítés, metszés, növényültetés) 

Vendel u. 15-17. 300.975,- 150.488,- 150.487.- Növények ültetése, termőföld, mulcs 

Viola u. 5. 500.000,- 250.000,- 250.000,- 

Füves terület felújítása, növényültetés 
(tereprendezés, talajjavító munkák, gyomirtózás, 
tápanyag pótlás, komposzt, füvesítés, 
gyeptéglázás, növények) 

Viola u. 42. 260.000,- 130.000,- 130.000,- 
Kertrendezés (gyomirtás, komposzt, tápanyag 
utánpótlás, füvesítés, metszés, növényültetés) 

Összesen bruttó 14.962.290,- 7.481.147,- 7.481.143,-   

 
Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2017. június 23. 
 

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 2017” című pályázatot a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére ....... Ft-tal támogatja. 

 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2017” 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: 
2017. december 31., az elszámolás határideje: 2018. január 15.:  

 

Társasház címe 
Tervezett 

költség (Ft) 
Önrész (Ft) 

Támogatás 
(Ft) 

Pályázati cél 

Bakáts u. 2/B. 400.000,- 
  

Kertrendezés (növények eltávolítása, gyomirtás, 
tápanyag utánpótlás, metszés, ágyás 
kialakítása, növényültetés) 

Balázs B. u. 15-21. 1.000.000,- 
  

Füves terület felújítása (tereprendezés, 
talajjavító munkák, gyomirtózás, tápanyag 
pótlás, komposzt, füvesítés, gyeptéglázás) 

Csarnok tér 5. 500.000,- 
  

Ágyások kialakítása, feltöltése, növényültetés 

Dandár u. 27. 1.000.000,- 
  

Közös zöldterület kialakítása (ágyások 
létrehozása, beültetése, metszés, növények 
átültetése, komposzt, termőföld, füvesítés, 
mulcs) 

Ferenc krt. 22. 380.000,- 
  

Közös zöldterület létrehozása (10 db kő kaspó, 
növényültetéssel)  

Ferenc krt. 41. 979.818,- 
  

Kiemelt ágyások kialakítása, növényültetés 

Haller u. 28. 200.000,- 
  

Növénytartók kihelyezése és beültetése 
(növénytartók, termőföld, növények, tápanyag 
utánpótlás) 

Hőgyes E. u. 11. 1.000.000,- 
  

Növénykazetták kialakítása, beültetése, 
öntözőrendszer, vízelvezetés biztosítása 

Kinizsi u. 33. 999.998,- 
  

Pihenőkert kialakítása (ágyások kiépítése, 
növényültetés)            

Kinizsi u. 37. 855.000,-   
Fakivágás, gallyazás, ifjítás, bozótirtás, 
sebkezelés 

Knézich u. 2. 600.000,- 
  

Növényágyás nagyobbítása, termőföld, 
komposzt, növényültetés, fák ifjítása 

Közraktár u. 12/A. 350.000,- 
  

5 db növénytartó kaspó kihelyezése  

Mester u. 13. 200.000,-   
Kerítés mellé sövény ültetése 
növényeltávolítással, termőföld feltöltéssel 

Ráday u. 31/B. 400.000,-   Növénytartó ládák kihelyezése, növényültetéssel 

Ráday u. 31/K. 500.000,-   
Pergolák kihelyezése, növény- és faültetés, 
füvesítés 

Ráday u. 39. 1.000.000,-   
Földmunkák, tereprendezés, öntözőrendszer 
kialakítása, növényültetés, gyepszőnyeg, 
metszés, permetezés, mulcs, ágyásszegélyezés 



 

Sobieski u. 29. 283.299,-   
Növényágyás kialakítása, termőföld, növények 
beültetése, fakivágás 

Tagló u. 6. 399.200,-   

Pihenőkert kialakítása (fakivágás, növények 
eltávolítása, kerti tűzrakó és tipegő kialakítása, 
szegélykirakás, termőföld, növényültetés, 
füvesítés) 

Thaly K. u. 10. 254.000,-   
Tetőkert rendezése (gyomirtás, talajjavítás, 
füvesítés, tápanyag utánpótlás, homokozó 
rendbetétele, növényültetés) 

Tompa u. 10. 1.000.000,-   
Fakivágások, növénykazetta kialakítása, 
növényültetés 

Tűzoltó u. 74. 400.000,-   
Kertrendezés (gyomirtás, komposzt, talajjavítás, 
tápanyag utánpótlás, füvesítés, metszés, 
növényültetés) 

Üllői út 57. 200.000,- 
  

Pihenőkert átalakítása (vízelvezetés biztosítása, 
növénytálcák kialakítása közlekedővel, 
termőföld, növényültetés, átültetés) 

Vágóhíd u. 30-32. 1.000.000,- 
  

Kertrendezés (növények eltávolítása, gyomirtás, 
termőföld, komposzt, talajjavítás, tápanyag 
utánpótlás, füvesítés, metszés, növényültetés) 

Vendel u. 15-17. 300.975,- 
  

Növények ültetése, termőföld, mulcs 

Viola u. 5. 500.000,- 
  

Füves terület felújítása, növényültetés 
(tereprendezés, talajjavító munkák, gyomirtózás, 
tápanyag pótlás, komposzt, füvesítés, 
gyeptéglázás, növények) 

Viola u. 42. 260.000,- 
  

Kertrendezés (gyomirtás, komposzt, tápanyag 
utánpótlás, füvesítés, metszés, növényültetés) 

Összesen bruttó 
14.962.290,

-   
  

 
Határidő: 2017. június 28. 
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: 2017. július 17. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 

 


