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2018. július 6-i ülésére 
 
 
Tárgy:  „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és 

köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” pályázat 
 
 
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! 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletében 34.500.000,- Ft 

előirányzatot biztosított a 3205. „környezetvédelmi” költségvetési soron, környezetvédelmi célokra.  

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2018. évben is javaslom meghirdetni az intézményi 

zöldprogram és környezettudatos nevelés környezetvédelmi pályázatot a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata által fenntartott bölcsődék, óvodák, továbbá a Belső-Pesti Tankerületi 

Központ által fenntartott IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények részére. 

 

A pályázat főbb elemei: a természeti és épített környezet védelme, annak fejlesztését szolgáló 

kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése; intézményen belüli „zöldsarok” 

kialakítása; a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése; óvodás- és iskoláskorú gyermekek környezet- 

és természetvédelmi szemléletének kialakítása, eszközök beszerzése, valamint a környezetvédelemmel 

foglalkozó szakkörök támogatása, a jeles környezetvédelmi napokon, akciókon való részvétel, üzem- 

és múzeumi látogatások, tehetséggondozó szakkörök és egyéb közös programok, vetélkedők 

megtartása, kiállítások megrendezése. 

 

A pályázati eljárással kapcsolatos határidők a 2018. július 6-i bizottsági ülésen meghozandó döntést 

követően az alábbiak szerint alakulnak: 

 

- a pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24., 

- a pályázat elbírálása: a pályázatokat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, várhatóan 2018. október 17. napjáig, 

- a szerződéskötés várható időpontja: a pályázatok elbírálására vonatkozó bizottsági döntést 

követő 15 nap, 

- a pályázati támogatást a szerződés aláírásának napja és 2019. május 17. között lehet 

felhasználni. Az elszámolás határideje: 2019. május 31. 

 

Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Budapest, 2018. július 4. 

 

 

 

 

  Görgényi Máté s.k. 

elnök 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a …/2018. sz. előterjesztés 

melléklete szerinti pályázati felhívással egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a 

pályázati felhívás kerületi bölcsődék és köznevelési intézmények (óvodák, iskolák) részére történő 

megküldése iránt. 

 

Határidő: 2018. július 13. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 



 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

„Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 

(óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” 

 

címmel zárt pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 

fenntartott bölcsődék, óvodák, továbbá a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott IX. kerületi 

székhellyel rendelkező köznevelési intézmények részére. 

 

 

A pályázat célja: 

- A természeti és épített környezet védelmét, fejlesztését szolgáló kezdeményezések 

ösztönzése, megvalósításának elősegítése (közvetlen környezetben), 

- Zöldfelület képzés, növelés (fásítás, virágosítás) 

- Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, terepgyakorlatok 

lebonyolítása, üzemlátogatás, 

- Állatkerti és múzeumi órákon, foglalkozásokon való részvétel, 

- Tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk tevékenységének támogatása, 

- Természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők, kiállítások 

lebonyolításához, jutalmazásához szükséges költségek biztosítása, 

- Természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök 

vásárlása, 

- Intézményen belüli „zöldsarok” kialakítása (dísznövények, terrárium, akvárium stb.), 

- Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, 

- A gyermekek környezet- és természetvédelmi szemléletének kialakítása, eszközök 

beszerzése, 

- Környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök támogatása. 

 

Pályázni konkrét, a fenti célok elérését szolgáló ötlettel, tervvel, tevékenységgel lehet. 

 

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban több ötletet, tervet, tevékenységet is 

megpályázhat.  

 

A pályázat értékelését a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság végzi.  

A pályázatokat 2018. szeptember 24-ig lehet elküldeni a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Teszár Hedvig, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) 

és elektronikus formában is, a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu mail címre. 

További információk a 06-1-217-1725-ös telefonszámon illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu 

címen kérhetők. 

A pályázatok elbírálása várhatóan 2018. október 17-ig történik meg. A pályázaton elért eredményekről 

a pályázók értesítést kapnak. 

A pályázati támogatást a szerződés aláírásának napja és 2019. május 17. között lehet felhasználni. Az 

elszámolás határideje: 2019. május 31. 

 

A borítékra kérjük, feltétlenül írják rá: „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 

Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” pályázat. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó intézmény és a pályázatért felelős személy adatait, 

- a pályamű részletes ismertetését, a megvalósítás tervét, 
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- a megvalósítás időpontját, 

- a pályamű megvalósításának tervezett költségét, 

- az igényelt támogatás mértékét. 

 

Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett, továbbá érvénytelen a hiányosan benyújtott 

pályázat.  

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség. Érvénytelen annak a pályázónak a 

pályázata, aki a korábbi pályázaton elnyert összeggel nem tudott elszámolni. 

 

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az adott oktatási-nevelési 

intézmény valamilyen környezeti problémáját feltárják, rangsorolják és eredeti ötleteikkel javaslatot 

adnak megoldásukra. 

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent azon pályázati célok megvalósítása, amelyekhez az adott 

bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) önrésszel is hozzájárul.  

 

Az elnyert támogatásra Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata támogatási 

szerződést köt a nyertes pályázóval. Az elnyert támogatás felhasználására vonatkozó rendelkezéseket a 

támogatási szerződés tartalmazza. Pályázó köteles a támogatást az általa benyújtott pályázatban 

részletezett ötlettel, tervvel, tevékenységgel közvetlen kapcsolatos kiadásokra felhasználni és a 

megvalósulást követően részletesen és tételesen elszámolni. 

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás sem 

más úton nincs lehetőség. 

 


