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A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2019. szeptember 25-i ülésére 
 
 

 
Tárgy:  „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei 

és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat elbírálása 
 

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. Oláh Eleonóra 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 Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 125/2019. (III.27.) számú 

határozatával döntött az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és 

köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázat meghirdetéséről.  

A meghirdetett pályázatra határidőben 20 intézménytől érkezett be pályázati anyag.  

 

Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 

iskolák) intézményeiben 2019” pályázatra beérkezett 20 érvényes pályázatban megjelölt tervezett költség, az 

igényelt összeg és a témakör az alábbiak szerint foglalható össze: 

 

 
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

Csicsergő Óvoda 

Thaly K. u. 38. 
800.000 800.000 

KRESZ-pálya árnyékolása, zöldfelület képzés és bővítés, 

állatkerti látogatás: intézményi belépő, buszbérlés, foglalkozások 

költsége. 

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9.  
650.000 600.000 

Zöldsarok kialakítása (akváriumhoz bútor, akvárium, technikai 

eszközök, dekoráció, halak, növények, táp), múzeumlátogatások 

(belépők, múzeumpedagógiai foglalkozások), zöldfelület 

növelése, fűszersarok kialakítása (ágyás kialakításához eszközök, 

növények, virágok, fűmag, palánták, szobanövények, 

fűszernövények, trágya, virágföld, fahíd), természet- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, eszközök és játékok 

vásárlása. 

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 10. 
1.050.000 930.000 

Kiskert kialakítása 4 csoport részére (termőföld, növények, 

farönk, festék), szenzoros ösvények kialakítása (töltőanyagok, 

takaróponyva), „Bogárháton” program, autóbuszos kirándulások, 

Óvodai Zöld Nap megrendezése (lebonyolításhoz anyagvásárlás, 

jutalmazás). 

Ferencvárosi Egy. 

Bölcsődei Intézm. 

Ráday u. 46.  

602.170 602.170 

Napvitorla telepítése,  szemléletformáló eszközök beszerzése: 

mágneses szelektívhulladék-gyűjtés játék, szenzoros réti fali 

panel, Négy Évszak Fája, zöldsarok kialakítása. 

Kerekerdő Óvoda 

Vágóhíd u. 35-37. 
1.165.700 1.165.700 

Kirándulások buszköltsége, komposztáló, magaságyás 

kialakítása zöldítéssel, madáretetők, ismeretterjesztő társasjáték. 

Kicsi Bocs Óvoda 

Erkel u. 10. 
3.115.310 3.115.310 Udvari medence felújítása (bontás, építés, pancsoló kialakítása). 

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 
575.000 500.000 

Ismeretterjesztő programok, foglalkozások, bemutatók, 

kirándulások buszköltsége, természetvédelmi témájú könyvek és 

játékok beszerzése. 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás u. 30. 
642.820 600.000 

Terráriumba teknős, „Bogárháton” program, zöldítés (növények, 

virágföld, geotextil, támfalhoz faanyag), kerti szerszámok, 

locsolótömlő kocsival, kerti tárolóház, meteorológus állomás, kis 

„laboratóriumok”, madáritató, füvészkerti foglalkozás. 

Napfény Óvoda 

Napfény utca 4. 
2.032.000 1.797.000 

Madártani egyesületi tagság, foglalkozások költsége 

(madarászovi, „Bogárháton” program, állatbemutató, sünóra), 

zöldítés (növények,  palánták, virágok, fák, föld, trágya, 

fűpótlás), virágtartók, kerti szerszámok, kirándulások 

(buszbérlés, belépők), akváriumi növények és halak pótlása, 

könyvek vásárlása, távcsövek, bogárnézegetők, nagyítók, 1 db 

helyiségbe légkondicionáló, homokozók fedése, árnyékolók, 

napernyők. 

Ugrifüles Óvoda  

Hurok u. 9. 
1.250.000 1.000.000 

2 akvárium és 1 terrárium kialakítása teljes felszereléssel (halak, 

növények, víztisztító, eledel, állatok), füvesítés gyepszőnyeggel, 

műfű, növényvásárlás. 



 

 

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
 

NÉV, CÍM 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

Bakáts Téri Ének-

Zenei Ált. Iskola 

Bakáts tér 12. 

 

500.000 

 

480.000 

Tábor (útiköltség, belépő, részvételi díj, kisvasút, szállásdíj, 

étkezés), intézményi belépők, állatkerti bérlet, foglalkozások, 

vetélkedők, szakkörök lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), 

zöldítés. 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

778.000 778.000 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny 

lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), zöldfal kialakítása, 

növényvásárlás. 

Ferencvárosi 

Komplex Óvoda, 

Ált. Isk. és 

EGYMI, Gát u. 6. 

500.000 500.000 

Kirándulás (útiköltség, belépők), környezetvédelmi versenyek 

megrendezése (alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás), 

zöldsarok kialakítása (növények, zöldségek, faanyag, kerti 

szerszámok, virágföld). 

Kosztolányi D. 

Általános Iskola 

Ifjúmunkás u. 1. 

466.000 391.000 

Zöldfelület növelése és karbantartása (növények, fák, fűmag, 

ágyásszegély, mulcs, virágföld, hagymák), fák információs 

tábláinak kialakítása, madárismeretető molinó), madarász suli 

programsorozat, szakkörök, versenyek és kiállítások 

lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), természetvédelmi 

program részvételi díja, folyóiratok, szakkönyvek, eszközök 

vásárlása, padok, zöldsarok és szemétgyűjtő kialakítása 

(növények, terrárium, akvárium, faanyag, szerelvények, 

felületkezelés). 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Ált. 

Iskola  

Ifjúmunkás u. 13. 

1.432.000 1.432.000 

Múzeumok, Csatornázási Művek, Csodák Palotája (útiköltség, 

belépők, foglalkozások díja), erdőismereti foglalkozás, 

szakkörök, versenyek lebonyolítása (alapanyag, eszközök, 

jutalmazás, kirándulás), zöldítés (növények, virágtartók, 

szerszámok). 

Leövey Klára 

Gimn.  

Vendel u. 1. 

1.667.000 1.667.000 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása (anyagvásárlás, 

jutalmazás, szakkönyvek), üzem- és múzeumlátogatások, 

kirándulások, terepgyakorlat költségei (utazás, szállás, étkezés, 

belépők, foglalkozások), zöldítés (növények, növényvédelem, 

kerti eszközök, virágtartók, virágföld, raklapbútorok). 

Molnár Ferenc 

Általános Iskola 

Mester u. 19. 

824.000 824.000 

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, kerti eszközök), állatkerti bérlet, 

szakkönyvek. 

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. és 

Gimázium  

Telepy u. 17. 

1.042.000 867.000 

Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda, kerti eszközök), 

kirándulások, múzeumi órák, üzemlátogatások, öko-jutalomtábor 

(szállás, étkezés, útiköltség, belépők, programok költsége), 

környezettudatos tanulók tárgyi jutalmazása, vetélkedő  

lebonyolítása (anyag- és eszközvásárlás, jutalmazás). 

Szent-Györgyi 

Albert Ált. Isk. és 

Gimnázium,  

Lónyay u. 4-8. 

530.460 530.460 

Szelektív hulladékgyűjtők tantermekbe, szabadulószoba 

eszközigénye, rajz- és fotópályázat lebonyolítása (anyagvásárlás, 

jutalmazás), társasjátékok, szakkönyvek és folyóiratok, 

kirándulások, állatkert, múzeumok  (belépők, foglalkozások), 

szakkörök anyagigénye (wifi stick, vegyszerek, térkép, 

eszközök).  

Weöres S. Ált. 

Isk. és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

1.084.000 1.084.000 

Békamentés Farmoson, Füvészkert, kirándulások, múzeumi órák, 

előadások (utazási költség, belépők, szakvezetés), magaságyás 

kialakítása és zöldítés (növények, termőföld, fűmag, kerti 

szerszámok, növényvédő szerek, műtrágyák), folyóirat 

előfizetés. 

 

ÖSSZESEN: 20.706.460 19.663.640  



 

A beérkezett pályázatokban megjelölt támogatási igény mindösszesen 19.663.640,- Ft. 

Tekintettel arra, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásban vannak, a támogatási szerződést az 

iskolákra vonatkozóan az Önkormányzatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kell megkötni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Budapest, 2019. szeptember „..” 

 

Görgényi Máté s.k. 

        elnök 

Határozati javaslat: 
 

 A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1) az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 

iskolák) intézményeiben 2019” pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sorról ……. Ft-tal 

támogatja. 

 

2) az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 

iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében a 3205. számú költségvetési sor terhére az 

alábbi intézmények pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket 

biztosítja azzal, hogy az összegek felhasználási határideje: 2020. május 15.; az elszámolási határidő: 

2020. május 29.  

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Csicsergő Óvoda  

Thaly K. u. 38. 

KRESZ-pálya árnyékolása, zöldfelület képzés és bővítés, állatkerti látogatás: 

intézményi belépő, buszbérlés, foglalkozások költsége. 
        

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9.  

Zöldsarok kialakítása (akváriumhoz bútor, akvárium, technikai eszközök, 

dekoráció, halak, növények, táp), múzeumlátogatások (belépők, 

múzeumpedagógiai foglalkozások), zöldfelület növelése, fűszersarok 

kialakítása (ágyás kialakításához eszközök, növények, virágok, fűmag, 

palánták, szobanövények, fűszernövények, trágya, virágföld, fahíd), természet- 

és környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, eszközök és játékok vásárlása. 

        

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 10. 

Kiskert kialakítása 4 csoport részére (termőföld, növények, farönk, festék), 

szenzoros ösvények kialakítása (töltőanyagok, takaróponyva), „Bogárháton” 

program, autóbuszos kirándulások, Óvodai Zöld Nap megrendezése 

(lebonyolításhoz anyagvásárlás, jutalmazás). 

        

Ferencvárosi 

Egy. Bölcsődei 

Intézm. 

Ráday u. 46.  

Napvitorla telepítése,  szemléletformáló eszközök beszerzése: mágneses 

szelektívhulladék-gyűjtés játék, szenzoros réti fali panel, Négy Évszak Fája, 

zöldsarok kialakítása.  

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 35-

37. 

Kirándulások buszköltsége, komposztáló, magaságyás kialakítása zöldítéssel, 

madáretetők, ismeretterjesztő társasjáték. 
        

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Erkel u. 10. 

Udvari medence felújítása (bontás, építés, pancsoló kialakítása).         

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 

Ismeretterjesztő programok, foglalkozások, bemutatók, kirándulások 

buszköltsége, természetvédelmi témájú könyvek és játékok beszerzése. 
        

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás u. 30. 

Terráriumba teknős, „Bogárháton” program, zöldítés (növények, virágföld, 

geotextil, támfalhoz faanyag), kerti szerszámok, locsolótömlő kocsival, kerti 

tárolóház, meteorológus állomás, kis „laboratóriumok”, madáritató, füvészkerti 

foglalkozás. 

        



 

Napfény Óvoda 

Napfény utca 4. 

Madártani egyesületi tagság, foglalkozások költsége (madarászovi, 

„Bogárháton” program, állatbemutató, sünóra), zöldítés (növények,  palánták, 

virágok, fák, föld, trágya, fűpótlás), virágtartók, kerti szerszámok, kirándulások 

(buszbérlés, belépők), akváriumi növények és halak pótlása, könyvek 

vásárlása, távcsövek, bogárnézegetők, nagyítók, 1 db helyiségbe 

légkondicionáló, homokozók fedése, árnyékolók, napernyők. 

       

Ugrifüles Óvoda  

Hurok u. 9. 

2 akvárium és 1 terrárium kialakítása teljes felszereléssel (halak, növények, 

víztisztító, eledel, állatok), füvesítés gyepszőnyeggel, műfű, növényvásárlás. 
       

 
ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 

 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Bakáts Téri 

Ének-Zenei Ált. 

Iskola 

Bakáts tér 12. 

Tábor (útiköltség, belépő, részvételi díj, kisvasút, szállásdíj, étkezés), 

intézményi belépők, állatkerti bérlet, foglalkozások, vetélkedők, szakkörök 

lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), zöldítés. 

      

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny lebonyolítása 

(alapanyag, jutalmazás), zöldfal kialakítása, növényvásárlás. 
 

Ferencvárosi 

Komplex Óvoda, 

Ált. Isk. és 

EGYMI, Gát u. 

6. 

Kirándulás (útiköltség, belépők), környezetvédelmi versenyek megrendezése 

(alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás), zöldsarok kialakítása (növények, 

zöldségek, faanyag, kerti szerszámok, virágföld). 

       

Kosztolányi D. 

Általános Iskola 

Ifjúmunkás u. 1. 

Zöldfelület növelése és karbantartása (növények, fák, fűmag, ágyásszegély, 

mulcs, virágföld, hagymák), fák információs tábláinak kialakítása, 

madárismeretető molinó), madarász suli programsorozat, szakkörök, versenyek 

és kiállítások lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), természetvédelmi program 

részvételi díja, folyóiratok, szakkönyvek, eszközök vásárlása, padok, zöldsarok 

és szemétgyűjtő kialakítása (növények, terrárium, akvárium, faanyag, 

szerelvények, felületkezelés). 

 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű 

Ált. Iskola  

Ifjúmunkás u. 13. 

Múzeumok, Csatornázási Művek, Csodák Palotája (útiköltség, belépők, 

foglalkozások díja), erdőismereti foglalkozás, szakkörök, versenyek 

lebonyolítása (alapanyag, eszközök, jutalmazás, kirándulás), zöldítés 

(növények, virágtartók, szerszámok). 

       

Leövey Klára 

Gimn. Vendel u. 

1. 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás, 

szakkönyvek), üzem- és múzeumlátogatások, kirándulások, terepgyakorlat 

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

növényvédelem, kerti eszközök, virágtartók, virágföld, raklapbútorok). 

       

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, kerti eszközök), állatkerti bérlet, szakkönyvek. 

       

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. és 

Gimázium  

Telepy u. 17. 

Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda, kerti eszközök), kirándulások, 

múzeumi órák, üzemlátogatások, öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség, 

belépők, programok költsége), környezettudatos tanulók tárgyi jutalmazása, 

vetélkedő  lebonyolítása (anyag- és eszközvásárlás, jutalmazás). 

       

Szent-Györgyi 

Albert Ált. Isk. 

és Gimnázium,  

Lónyay u. 4-8. 

Szelektív hulladékgyűjtők tantermekbe, szabadulószoba eszközigénye, rajz- és 

fotópályázat lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), társasjátékok, 

szakkönyvek és folyóiratok, kirándulások, állatkert, múzeumok  (belépők, 

foglalkozások), szakkörök anyagigénye (wifi stick, vegyszerek, térkép, 

eszközök). 

 

Weöres S. Ált. 

Isk. és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

Békamentés Farmoson, Füvészkert, kirándulások, múzeumi órák, előadások 

(utazási költség, belépők, szakvezetés), magaságyás kialakítása és zöldítés 

(növények, termőföld, fűmag, kerti szerszámok, növényvédő szerek, 

műtrágyák), folyóirat előfizetés. 

       

 

 

ÖSSZESEN: 
 

 

 



 

3) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Belső- Pesti 

Tankerületi Központtal, a bölcsődék, óvodák esetében pedig a nyertes pályázó intézményekkel kösse 

meg a támogatási szerződést, azzal, hogy a visszafizetési kötelezettséget határidőre nem teljesítő 

nevelési, oktatási intézménnyel a támogatási szerződés – tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás 

értelmében: „Érvénytelen annak a pályázónak a pályázata, aki a korábbi pályázaton elnyert összeggel 

nem tudott elszámolni.” – nem köthető meg.  
 

Határidő: 1) pont tekintetében: 2019. szeptember 25. 

                2) pont tekintetében: 2020. május 15. és május 29. 

    3) pont tekintetében: 2019. október 11. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


