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Tisztelt Bizottság! 

 

 

A T. Bizottság a VVKB. 251/2018. (VII.06.) számú határozatával meghirdetett „Intézményi 

zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) 

intézményeiben 2018” beérkezett pályázatokat a 2018. október 24-i ülésén bírálta el, és a 277/2018. 

(X.24.) számú határozatával úgy döntött, hogy intézmények pályázati céljait az alábbi táblázatban 

foglaltak szerint támogatja. 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG, Ft 

Csicsergő 

Óvoda  

Thaly K. u. 

38. 

Zöldítés (növények, fűmag, virágok, cserjék), 

szelektív hulladékgyűjtés: kisméretű szelektív 

gyűjtőedények beszerzése, ezzel kapcsolatos logikai, 

készségfejlesztő játékok vásárlása, sportpálya 

felújítása műfű- vagy gyepszőnyeg vásárlással és 

telepítéssel. 

900.000 

Csudafa 

Óvoda 

Óbester u. 9.  

Múzeumlátogatások (belépők, múzeumpedagógiai 

foglalkozások), zöldfelület növelése, sziklakert és 

zöldsarok kialakítása (szikla, geotextil, mulcs, 

ágyásszegély, növények, virágok, fűmag, palánták, 

szobanövények, trágya, virágföld), természet- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, 

eszközök és játékok vásárlása. 

550.000 

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 

10. 

Kiskert kialakítása 4 csoport részére, 6 db udvari pad 

beszerzése, szenzoros ösvény kialakítása, 

„Bogárháton” program. 

828.000 

Ferencvárosi 

Egy. 

Bölcsődei 

Intézm. 

Ráday u. 46.  

Szelektív gyűjtőedények beszerzése, növények 

vásárlása, homokozó fölé napvédő szerkezetek 

telepítése,  2 db élősarok kialakítása (akvárium), 

madáretetők. 

655.080 

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 

35-37. 

Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, 

palánták, növények), madárles vásárlása 

kiegészítőkkel, telepítéssel. 

1.200.000 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Erkel u. 10. 

Zöldítés (virághagymák,vetőmagok, palánták, 

fűszernövények, virágföld, növények), 

környezetvédelmi előadás, palackprés, szakkönyvek, 

esővíz-gyűjtő, madáritató, kül- és beltéri 

készségfejlesztő - interaktív fal, gyermek kerti 

szerszámok, gyógynövény szárító, „természet 

doboz” összeállítása és „Tündérkert” kialakítása 

csoportonként, rózsalugas kialakítása, 

kertgazdálkodással kapcsolatos nevelőtestületi 

képzés. 

1.000.000 

Liliom Óvoda 

Liliom utca 

15. 

„Bogárháton” program, madárbarát előadás, utazó 

planetárium, kirándulás (buszköltség, foglalkozás 

költsége), természetvédelmi témájú könyvek és 

játékok beszerzése. 

380.000 

Méhecske 

Óvoda 

Ifjúmunkás u. 

30. 

„Bogárháton” program, terráriumi felszerelések, 

zöldítés (növények, virágtartók,virágföld), 

nagyítópohár  – bogárnéző, mohafal készítése és 

telepítése, egyedi virágtartók. 

465.000 



 

Napfény 

Óvoda 

Napfény u. 4. 

Madártani egyesületi tagság, foglalkozások költsége 

(madarászovi, „Bogárháton” program, 

állatbemutató, sünóra), zöldítés (növények,  virágok, 

fák, virágtartók, föld, trágya, fűmag, gyeptrágya), 

kerti szerszámok és szemetes, kirándulások 

(buszbérlés, belépők), akváriumi növények és halak 

pótlása, könyvek vásárlása, homokozók fedése és 

árnyékolóinak cseréje, távcsövek, bogárnézegetők, 

nagyítók. 

1.048.000 

Ugrifüles 

Óvoda  

Hurok u. 9. 

Zöldítés (sövények, fák, növények), 

egészségvédelem (mobil klímák, ventillátorok, 

homokozó takaróponyák) beszerzése. 

600.000 

 

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG, 

Ft) 

Bakáts Téri 

Ének-Zenei Ált. 

Iskola 

Bakáts tér 12. 

Kirándulások, kiállítások, múzeumi foglalkozások, 

tábor (belépők, útiköltség, kisvasút, szállásdíj, 

étkezés), vetélkedők, szakkörök, kézműves 

foglalkozások lebonyolítása (anyagvásárlás, 

jutalmazás), iskolai élőkert fenntartása (növények, 

madáretető, madáreleség, madáretető, 

anyagvásárlás, egyéb karbantartási munkák), 

intézményi belépők. 

460.000 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), 

verseny lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), 

zöldfal kialakítása, növényvásárlás. 

863.250 

Ferencvárosi 

Komplex 

Óvoda, Ált. Isk. 

és EGYMI, Gát 

u. 6. 

Kirádulás (útiköltség), környezetvédelmi 

versenyek megrendezése (alapanyag- és 

eszközvásárlás, jutalmazás), növényvásárlás. 

450.000 

Kosztolányi D. 

Általános 

Iskola 

Ifjúmunkás u. 

1. 

Esővízgyűjtő, zöldfelület növelése és karbantartása 

(növények, fák, kerítés javítása, virágtartók, pad 

kialakítása, fák információs tábláinak kialakítása), 

terrárium, akvárium, madarász suli 

programsorozat, szakkörök, versenyek és 

kiállítások lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), 

természetvédelmi program részvételi díja. 

294.600 

Kőrösi Csoma 

S. Kéttannyelvű 

Ált. Iskola  

Ifjúmunkás u. 

13. 

Kirándulás (buszbérlés), zöldítés (növények, 

virágtartók, szerszámok), sövényvágó, mezítlábas 

ösvény kialakítása, versenyekre való felkészítéshez 

szakirodalom, mikroszkóp. 

1.009.570 

Leövey Klára 

Gimnázium 

Vendel u. 1. 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása 

(anyagvásárlás, jutalmazás), üzem- és 

múzeumlátogatások, múzeumi foglalkozások, 

kirándulások, terepgyakorlat költségei (utazás, 

szállás, étkezés, belépők), zöldítés (növények, 

növényvédelem, föld, eszközök). 

800.000 

Molnár Ferenc 

Általános 

Iskola 

Mester u. 19. 

Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

programsorozatán, öko-szaktábor (utazás, szállás), 

szakkörök anyag- és eszközkészletének bővítése, 

akváriumi halak és kellékek, interaktív term. tud. 

739.400 



 

kiállítás tárgyi jutalmazása, zöldítés (virágföld, 

növények), állatkerti bérlet, szakkönyvek. 

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. 

és Gimázium  

Telepy u. 17. 

Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda), 

kirándulások, öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, 

útiköltség, tábori programok költsége), múzeumi, 

órák, üzemlátogatások, környezettudatos tanulók 

tárgyi jutalmazása.   

794.000 

Weöres S. Ált. 

Iskola és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák, 

előadások, (utazási költség, belépők, szakvezetés), 

zöldítés (növények, termőföld, kerti szerszámok, 

növényvédő szerek, műtrágyák, növénytartók, 

locsolórendszer bővítése), folyóirat előfizetés,  

evezés. 

927.600 

ÖSSZESEN: 13.964.500 

 

Az oktatási intézmények tekintetében Önkormányzatunk a támogatási szerződést a Belső-Pesti 

Tankerületi Központtal kötötte meg, így a támogatási összeggel a Központ számolt el. 

 

A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda vezetője a 2019. február 11. napján kelt levelében azzal a kéréssel 

fordult a T. Bizottságához, hogy a 2018. november 6. napján jóváhagyólag aláírt Támogatási 

Szerződésben megjelölt támogatási összeg egy részét más célra használhassa fel, tekintettel arra, hogy 

2019. évben az intézmény udvarán lévő játszótér teljes egészében felújításra kerül a sportpályával 

együtt. A pályázatban megjelölt cél megvalósítására kapott támogatási összeget környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások lebonyolítására fordítanák, mely összeg tartalmazná a 

buszköltséget, a belépők, a programköltséget, tanösvény-látogatást, valamint a múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat. 

 

A Támogatott képviselőjének kérelmére a T. Bizottság a VVKB. 91/2019. (II.20.) számú határozatával 

a pályázati támogatás felhasználásának célját „zöldítés (növények, fűmag, virágok, cserjék), szelektív 

hulladékgyűjtés: kisméretű szelektív gyűjtőedények beszerzése, ezzel kapcsolatos logikai, 

készségfejlesztő játékok vásárlása, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások 

lebonyolítása (buszköltség, belépők, programköltség, tanösvény-látogatás, múzeumpedagógiai 

foglalkozások)” témakörre módosította. 

 
Továbbá a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI intézményvezetője 2019. 

március 12. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a T. Bizottsághoz, hogy a Támogatási 

Szerződésben megjelölt támogatási összeg egy részét a Támogatási Szerződésben meghatározott 

céloktól eltérően szeretné felhasználni. 

Az eredeti pályázati célok: kirándulás (útiköltség), környezetvédelmi versenyek megszervezése 

(alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás), növényvásárlás. 

 

A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI intézményvezetője a fent hivatkozott 

levelében arról tájékoztatta a T. Bizottságot, hogy a kirándulás szervezése során, a bekért árajánlatok 

alapján lehetőség nyílt a tervezett útiköltség csökkentésére, és a fennmaradó összeg más 

környezetvédelmi célra történő felhasználására. 

Fentiekre tekintettel az így felszabaduló összeget szeretnék a kirándulás során felkeresendő tanösvény 

belépőjegyeinek finanszírozására fordítani. 

 

A T. Bizottság a Támogatott képviselőjének kérelmére a VVKB 126/2019. (III.27.) számú 

határozatával a pályázati támogatás felhasználásának célját „kirándulás (útiköltség, belépők), 

környezetvédelmi versenyek megszervezése (alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás), 

növényvásárlás témakörre módosította. 

 

A Ferencvárosi Epres Óvoda a pályázati támogatást nem használta fel. 

 



 

A szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatási összeg felhasználásáról az Önkormányzat felé a többi 

intézmény, valamint a Belső-Pesti Tankerületi Központ határidőben benyújtotta, melyek a Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján a megtekinthetők. 

 
A támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban összességében elmondható, hogy a 

környezetvédelemmel kapcsolatos célok megvalósítását valamennyi intézmény szem előtt tartotta, és a 

támogatási összeget ennek megfelelően használta fel. 
 

Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 

(óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” pályázaton nyújtott támogatási összegek felhasználása az 

intézményekben az alábbiak szerint alakult: 

 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

Csicsergő 

Óvoda  

Thaly K. u. 

38. 

Zöldítés (növények, fűmag, virágok, cserjék), logikai, 

készségfejlesztő játékok vásárlása, környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások 

lebonyolítása (buszköltség, belépők, programköltség, 

tanösvény-látogatás, múzeumpedagógiai foglalkozások) 

900.000 

(A számlák összege 

94.719,- Ft-tal 

kevesebb, 805.281,- Ft) 

Csudafa 

Óvoda 

Óbester u. 9.  

Múzeumlátogatások (belépők, múzeumpedagógiai 

foglalkozások), zöldfelület növelése, sziklakert és 

zöldsarok kialakítása (szikla, geotextil, mulcs, 

ágyásszegély, növények, virágok, fűmag, palánták, 

szobanövények, trágya, virágföld), természet- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, eszközök és 

játékok vásárlása. 

550.000 

(A számlák összege 

2.462,- Ft-tal kevesebb, 

547.538,- Ft) 

Ferencvárosi 

Egyesített 

Bölcsődei 

Intézmények 

Ráday u. 46.  

Szelektív gyűjtőedények beszerzése, növények vásárlása, 

homokozó fölé napvédő szerkezetek telepítése,  2 db 

élősarok kialakítása (akvárium), madáretetők. 655.080 

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 

35-37. 

Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták, 

növények. 

1.200.000 

(A számlák összege 

423.183,- Ft-tal 

kevesebb, 776.817,- Ft) 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Erkel u. 10. 

Zöldítés (virághagymák,vetőmagok, palánták, 

fűszernövények, virágföld, növények), környezetvédelmi 

előadás, palackprés, szakkönyvek, esővíz-gyűjtő, 

madáritató, kül- és beltéri készségfejlesztő - interaktív fal, 

gyermek kerti szerszámok, gyógynövény szárító, 

„természet doboz” összeállítása és „Tündérkert” 

kialakítása csoportonként, rózsalugas kialakítása, 

kertgazdálkodással kapcsolatos nevelőtestületi képzés. 

1.000.000 

Liliom Óvoda 

Liliom utca 

15. 

„Bogárháton” program, madárbarát előadás, utazó 

planetárium, kirándulás (buszköltség, foglalkozás 

költsége), természetvédelmi témájú könyvek és játékok 

beszerzése. 

380.000 

(A számlák összege 

3.450,- Ft-tal kevesebb, 

376.550,- Ft) 

Méhecske 

Óvoda 

Ifjúmunkás u. 

30. 

„Bogárháton” program, terráriumi felszerelések, zöldítés 

(növények, virágtartók,virágföld), nagyítópohár  – 

bogárnéző, mohafal készítése és telepítése, egyedi 

virágtartók. 

465.000 

(A számlák összege 4,- 

Ft-tal kevesebb, 

464.996,- Ft) 

Napfény Madártani egyesületi tagság, foglalkozások költsége 1.048.000 



 

Óvoda 

Napfény u. 4. 

(madarászovi, „Bogárháton” program, állatbemutató, 

sünóra), zöldítés (növények,  virágok, fák, virágtartók, 

föld, trágya, fűmag, gyeptrágya), kerti szerszámok és 

szemetes, kirándulások (buszbérlés, belépők), akváriumi 

növények és halak pótlása, könyvek vásárlása, homokozók 

fedése és árnyékolóinak cseréje, távcsövek, 

bogárnézegetők, nagyítók. 

Ugrifüles 

Óvoda  

Hurok u. 9. 

Zöldítés (sövények, fák, növények) beszerzése. 

600.000 

(A számlák összege 

290.886,- Ft-tal 

kevesebb, 309.114,- Ft) 

 

 

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 
 TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG, Ft) 

Bakáts Téri 

Ének-Zenei Ált. 

Iskola 

Bakáts tér 12. 

Kirándulások, kiállítások, múzeumi foglalkozások, tábor 

(belépők, útiköltség, kisvasút, szállásdíj, étkezés), 

vetélkedők, szakkörök, kézműves foglalkozások 

lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), iskolai élőkert 

fenntartása (növények, madáretető, madáreleség, 

madáretető, anyagvásárlás, egyéb karbantartási munkák), 

intézményi belépők. 

460.000 

(A számlák összege 

42.965,- Ft-tal 

kevesebb, 417.035,- Ft, 

melyből Támogatott 

2019. május 31. napján 

visszafizetett 32.965,- 

Ft-ot) 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny 

lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), zöldfal kialakítása, 

növényvásárlás. 

863.250 

(A számlák összege 

163.039,- Ft-tal 

kevesebb, 700.211,- Ft, 

melyből Támogatott 

2019. május 31. napján 

visszafizetett 30.084,- 

Ft-ot) 

Ferencvárosi 

Komplex 

Óvoda, Ált. Isk. 

és EGYMI, Gát 

u. 6. 

Kirádulás (útiköltség), környezetvédelmi versenyek 

megrendezése (alapanyag- és eszközvásárlás, 

jutalmazás), növényvásárlás. 

450.000 

(A számlák összege 

1.967,- Ft-tal kevesebb, 

448.033,- Ft, melyet 

Támogatott 2019. 

május 31. napján 

visszafizetett) 

Kosztolányi D. 

Általános 

Iskola 

Ifjúmunkás u. 

1. 

Esővízgyűjtő, zöldfelület növelése és karbantartása 

(növények, fák, kerítés javítása, virágtartók, pad 

kialakítása, fák információs tábláinak kialakítása), 

terrárium, akvárium, madarász suli programsorozat, 

szakkörök, versenyek és kiállítások lebonyolítása 

(alapanyag, jutalmazás), természetvédelmi program 

részvételi díja. 

294.600 

Kőrösi Csoma 

S. Kéttannyelvű 

Ált. Iskola  

Ifjúmunkás u. 

13. 

Kirándulás (buszbérlés), zöldítés (növények, virágtartók, 

szerszámok), sövényvágó, mezítlábas ösvény kialakítása, 

versenyekre való felkészítéshez szakirodalom, 

mikroszkóp. 

1.009.570 

Leövey Klára 

Gimnázium 

Vendel u. 1. 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása (anyagvásárlás, 

jutalmazás), üzem- és múzeumlátogatások, múzeumi 

foglalkozások, kirándulások, terepgyakorlat költségei 

800.000 

(A számlák összege 

118.371,- Ft-tal 



 

(utazás, szállás, étkezés, belépők), zöldítés (növények, 

növényvédelem, föld, eszközök). 

kevesebb, 681.629,- Ft, 

melyet Támogatott 

2019. május 31. napján 

visszafizetett) 

 

Molnár Ferenc 

Általános 

Iskola 

Mester u. 19. 

Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park programsorozatán, 

öko-szaktábor (utazás, szállás), szakkörök anyag- és 

eszközkészletének bővítése, akváriumi halak és kellékek, 

interaktív term. tud. kiállítás tárgyi jutalmazása, zöldítés 

(virágföld, növények), állatkerti bérlet, szakkönyvek. 

739.400 

(A számlák összege 15,- 

Ft-tal kevesebb, 

739.385,- Ft, melyet 

Támogatott 2019. 

május 31. napján 

visszafizetett) 

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. 

és Gimázium  

Telepy u. 17. 

Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda), 

kirándulások, öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, 

útiköltség, tábori programok költsége), múzeumi, órák, 

üzemlátogatások, környezettudatos tanulók tárgyi 

jutalmazása.   

794.000 

Weöres S. Ált. 

Iskola és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák, 

előadások, (utazási költség, belépők, szakvezetés), 

zöldítés (növények, termőföld, kerti szerszámok, 

növényvédő szerek, műtrágyák, növénytartók, 

locsolórendszer bővítése), folyóirat előfizetés,  evezés. 

927.600 

(A számlák összege 

1251,- Ft-tal kevesebb, 

926.349,- Ft, melyet 

Támogatott 2019. 

május 31. napján 

visszafizetett) 

 

 
 

dőlt betű= eltérés 

 

Fentieken túl tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Ferencvárosi Csicsergő Óvodának 94.719,- Ft, a 

Ferencvárosi Csudafa Óvodának 2.462,- Ft, a Ferencvárosi Epres Óvodának 828.000,- Ft, a 

Ferencvárosi Kerekerdő Óvodának 423.183,- Ft, a Ferencvárosi Liliom Óvodának 3.450,- Ft, a 

Ferencvárosi Méhecske Óvodának 4,- Ft, a Ferencvárosi Ugrifüles Óvodának 290.886,- Ft, a Bakáts 

Téri Ének-Zenei Általános Iskolának 42.965,- Ft, a  József Attila Általános Iskola és AMI-nak 

132.955,- Ft, a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-nek 1.967,- Ft, a Leövey 

Klára Gimnáziumnak 118.371.- Ft, a Molnár Ferenc Általános Iskolának 15,- Ft, valamint a Weöres 

Sándor Általános Iskola és Gimnáziumnak 1.251,- Ft  visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 

 

A Belső-Pesti Tankerületi Központ 2019. május 30. napján kelt lemondó nyilatkozatával a Bakáts Téri 

Ének-Zenei Általános Iskola 32.965,- Ft, a  József Attila Általános Iskola és AMI 30.084,- Ft, a 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 1.967,- Ft, a Leövey Klára Gimnázium 

118.371.- Ft, a Molnár Ferenc Általános Iskola 15,- Ft, valamint a Weöres Sándor Általános Iskola és 

Gimnázium 1.251,- Ft támogatási összegéről lemondott, melyet 2019. május 31. napján 

Önkormányzatunk számlájára visszautaltak. 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) sz. 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése h) pontjának 4. fordulata értelmében behajthatatlan az a 

követelés, „amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási 

javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, a költségvetési törvényben meghatározott 

kisösszegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a 

fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a 

követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget 

eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott 

címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, amelyet a bíróság előtt 

érvényteleníteni nem lehet, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.” 



 

Továbbá ugyaneten önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 

behajthatatlan követelés számviteli szabályok szerinti leírásához való hozzájárulás a polgármester 

hatáskörébe tartozik. 

 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy az „Intézményi zöldprogram és 

környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 

2018” pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatást a 

határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el. Továbbá javaslom, hogy a T. Bizottság 

kérje fel a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 4,- Ft-os visszafizetési 

kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli szabályok szerinti 

leírásához. 

 

Továbbá javaslom fentiekre figyelemmel a T. Bizottság részére, hogy a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 

94.719,- Ft, a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2.462,- Ft, a Ferencvárosi Epres Óvoda 828.000,- Ft, a 

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 423.183,- Ft, a Ferencvárosi Liliom Óvoda 3.450,- Ft, a Ferencvárosi 

Ugrifüles Óvoda 290.886,- Ft, a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 10.000,- Ft, valamint a 

József Attila Általános Iskola és AMI  132.955,- Ft visszafizetési kötelezettségét állapítsa meg. 

 

 

Budapest, 2019. szeptember „..”       

 

 

Görgényi Máté s.k. 

         elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

 

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

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Intézményi 

zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 

iskolák) intézményeiben 2018” pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

Csicsergő 

Óvoda  

Thaly K. u. 

38. 

Zöldítés (növények, fűmag, virágok, cserjék), szelektív 

hulladékgyűjtés: kisméretű szelektív gyűjtőedények 

beszerzése, logikai, készségfejlesztő játékok vásárlása, 

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

kirándulások lebonyolítása (buszköltség, belépők, 

programköltség, tanösvény-látogatás, múzeumpedagógiai 

foglalkozások) 

805.281 

Csudafa 

Óvoda 

Óbester u. 9.  

Múzeumlátogatások (belépők, múzeumpedagógiai 

foglalkozások), zöldfelület növelése, sziklakert és 

zöldsarok kialakítása (szikla, geotextil, mulcs, 

ágyásszegély, növények, virágok, fűmag, palánták, 

szobanövények, trágya, virágföld), természet- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, eszközök és 

játékok vásárlása. 

547.538 

Ferencvárosi 

Egyesített 

Bölcsődei 

Szelektív gyűjtőedények beszerzése, növények vásárlása, 

homokozó fölé napvédő szerkezetek telepítése,  2 db 

élősarok kialakítása (akvárium), madáretetők. 

655.080 



 

Intézmények 

Ráday u. 46.  

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 

35-37. 

Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták, 

növények). 
776.817 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Erkel u. 10. 

Zöldítés (virághagymák,vetőmagok, palánták, 

fűszernövények, virágföld, növények), környezetvédelmi 

előadás, palackprés, szakkönyvek, esővíz-gyűjtő, 

madáritató, kül- és beltéri készségfejlesztő - interaktív fal, 

gyermek kerti szerszámok, gyógynövény szárító, 

„természet doboz” összeállítása és „Tündérkert” 

kialakítása csoportonként, rózsalugas kialakítása, 

kertgazdálkodással kapcsolatos nevelőtestületi képzés. 

1.000.000 

Liliom Óvoda 

Liliom utca 

15. 

„Bogárháton” program, madárbarát előadás, utazó 

planetárium, kirándulás (buszköltség, foglalkozás 

költsége), természetvédelmi témájú könyvek és játékok 

beszerzése. 

376.550 

Méhecske 

Óvoda 

Ifjúmunkás u. 

30. 

„Bogárháton” program, terráriumi felszerelések, zöldítés 

(növények, virágtartók,virágföld), nagyítópohár  – 

bogárnéző, mohafal készítése és telepítése, egyedi 

virágtartók. 

464.996 

 

Napfény 

Óvoda 

Napfény u. 4. 

Madártani egyesületi tagság, foglalkozások költsége 

(madarászovi, „Bogárháton” program, állatbemutató, 

sünóra), zöldítés (növények,  virágok, fák, virágtartók, 

föld, trágya, fűmag, gyeptrágya), kerti szerszámok és 

szemetes, kirándulások (buszbérlés, belépők), akváriumi 

növények és halak pótlása, könyvek vásárlása, homokozók 

fedése és árnyékolóinak cseréje, távcsövek, 

bogárnézegetők, nagyítók. 

1.048.000 

Ugrifüles 

Óvoda  

Hurok u. 9. 

Zöldítés (sövények, fák, növények) beszerzése. 

 

309.114 

 

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 
 TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG, Ft) 

Bakáts Téri 

Ének-Zenei Ált. 

Iskola 

Bakáts tér 12. 

Kirándulások, kiállítások, múzeumi foglalkozások, tábor 

(belépők, útiköltség, kisvasút, szállásdíj, étkezés), 

vetélkedők, szakkörök, kézműves foglalkozások 

lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), iskolai élőkert 

fenntartása (növények, madáretető, madáreleség, 

madáretető, anyagvásárlás, egyéb karbantartási munkák), 

intézményi belépők. 

417.035 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny 

lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), zöldfal kialakítása, 

növényvásárlás. 

700.211 

Ferencvárosi 

Komplex 

Óvoda, Ált. Isk. 

és EGYMI, Gát 

u. 6. 

Kirádulás (útiköltség, belépők), környezetvédelmi 

versenyek megrendezése (alapanyag- és eszközvásárlás, 

jutalmazás), növényvásárlás. 

448.033 

Kosztolányi D. 

Általános 

Iskola 

Esővízgyűjtő, zöldfelület növelése és karbantartása 

(növények, fák, kerítés javítása, virágtartók, pad 

kialakítása, fák információs tábláinak kialakítása), 

294.600 



 

Ifjúmunkás u. 

1. 

terrárium, akvárium, madarász suli programsorozat, 

szakkörök, versenyek és kiállítások lebonyolítása 

(alapanyag, jutalmazás), természetvédelmi program 

részvételi díja. 

Kőrösi Csoma 

S. Kéttannyelvű 

Ált. Iskola  

Ifjúmunkás u. 

13. 

Kirándulás (buszbérlés), zöldítés (növények, virágtartók, 

szerszámok), sövényvágó, mezítlábas ösvény kialakítása, 

versenyekre való felkészítéshez szakirodalom, 

mikroszkóp. 

1.009.570 

Leövey Klára 

Gimnázium 

Vendel u. 1. 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása (anyagvásárlás, 

jutalmazás), üzem- és múzeumlátogatások, múzeumi 

foglalkozások, kirándulások, terepgyakorlat költségei 

(utazás, szállás, étkezés, belépők), zöldítés (növények, 

növényvédelem, föld, eszközök). 

681.629 

Molnár Ferenc 

Általános 

Iskola 

Mester u. 19. 

Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park programsorozatán, 

öko-szaktábor (utazás, szállás), szakkörök anyag- és 

eszközkészletének bővítése, akváriumi halak és kellékek, 

interaktív term. tud. kiállítás tárgyi jutalmazása, zöldítés 

(virágföld, növények), állatkerti bérlet, szakkönyvek. 

739.385 

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. 

és Gimázium  

Telepy u. 17. 

Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda), 

kirándulások, öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, 

útiköltség, tábori programok költsége), múzeumi, órák, 

üzemlátogatások, környezettudatos tanulók tárgyi 

jutalmazása.   

794.000 

Weöres S. Ált. 

Iskola és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák, 

előadások, (utazási költség, belépők, szakvezetés), 

zöldítés (növények, termőföld, kerti szerszámok, 

növényvédő szerek, műtrágyák, növénytartók, 

locsolórendszer bővítése), folyóirat előfizetés,  evezés. 

926.349 

 

 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

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

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a 

Ferencvárosi Méhecske Óvoda 4,- Ft-os visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja 

meg hozzájárulását a követelés számviteli szabályok szerinti leírásához. 

 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2019. október 4. 

 

3.) A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy Ferencvárosi 

Csicsergő Óvodának 94.719,- Ft, a Ferencvárosi Csudafa Óvodának 2.462,- Ft, a Ferencvárosi 

Epres Óvodának 828.000,- Ft, a Ferencvárosi Kerekerdő Óvodának 423.183,- Ft, a 

Ferencvárosi Liliom Óvodának 3.450,- Ft, a Ferencvárosi Ugrifüles Óvodának 290.886,- Ft, a 

Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolának 10.000,- Ft,  valamint a József Attila Általános 

Iskola és AMI-nak  132.955,- Ft visszafizetési kötelezettsége van. A visszafizetés határideje: 

2019. október 4. 

 

4.) Felkéri a Polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettségre vonatkozó felszólító levél 

megküldése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2019. október 4.  


