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Tisztelt Bizottság! 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 251/2018. (VII.06.) számú 

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

köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2018” pályázat meghirdetéséről.  

A meghirdetett pályázatra határidőben 19 intézménytől érkezett be pályázati anyag.  

 

Előzmények:  

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2018. július 6. napján tartott ülésén 

tárgyalta a 2017. évi pályázat elszámolását.  

A VVKB 250/2018. (VII. 06.) számú határozatának 2. pontjával az „Intézményi zöldprogram és 

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

2017”pályázaton elnyert támogatási összeg elszámolásával kapcsolatban az Ugrifüles Óvoda, a Kerekerdő 

Óvoda és a Liliom Óvoda részére hiánypótlási lehetőséget biztosított. Az Ugrifüles Óvoda, a Kerekderdő 

Óvoda és a Liliom Óvoda a hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 

 

A VVKB 250/2018. (VII.06.) számú határozatának 4. pontjával felkérte a Polgármestert, hogy a Csudafa 

Óvoda 10,- Ft-os, a Kicsi Bocs Óvoda 1,- Ft-os, a Méhecske Óvoda 2,- Ft-os, valamint az Ugrifüles Óvoda 

1,- Ft-os visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli 

szabályok szerinti leírásához. Dr. Bácskai János polgármester a VVKB javaslatával egyetértve 2018. július 

12. napján kelt döntésével hozzájárult a Csudafa Óvoda 10,- Ft-os, a Kicsi Bocs Óvoda 1,- Ft-os, a Méhecske 

Óvoda 2,- Ft-os, valamint az Ugrifüles Óvoda 1,- Ft-os visszafizetési kötelezettsége számviteli szabályok 

szerinti leírásához. 

 

A VVKB 250/2018. (VII.06.) számú határozatának 5. pontjával megállapította, hogy a Csicsergő Óvodának 

38.740,- Ft-os és a Kerekerdő Óvodának 3.030,- Ft-os visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az 

intézmények a visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek. 

 

Továbbá a VVKB 250/2018. (VII.06.) számú határozatának 6. pontjával az „Intézményi zöldprogram és 

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

2017”pályázaton elnyert támogatási összeg elszámolásával kapcsolatban a Belső-Pesti Tankerületi Központ 

részére hiánypótlási lehetőséget biztosított. A Belső-Pesti Tankerületi Központ a hiánypótlási 

kötelezettségének eleget tett. 

 

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

iskolák) intézményeiben 2018” pályázatra beérkezett 19 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. 
900.000 900.000 

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. 

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9.  
600.000 550.000 

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. 

Epres Óvoda 888.000 828.000 Kiskert kialakítása 4 csoport részére, 6 db udvari pad beszerzése, 



 

Epreserdő u. 10. szenzoros ösvény kialakítása, „Bogárháton” program. 

Ferencvárosi Egy. 

Bölcsődei Intézm. 

Ráday u. 46.  

655.080 655.080 

Szelektív gyűjtőedények beszerzése, növények vásárlása, 

homokozó fölé napvédő szerkezetek telepítése,  2 db élősarok 

kialakítása (akvárium), madáretetők.  

Kerekerdő Óvoda 

Vágóhíd u. 35-37. 
1.200.000 1.200.000 

Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták, 

növények), madárles vásárlása kiegészítőkkel,telepítéssel. 

Kicsi Bocs Óvoda 

Erkel u. 10. 
1.000.000 1.000.000 

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. 

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 
430.000 380.000 

„Bogárháton” program, madárbarát előadás, utazó planetárium, 

kirándulás (buszköltség, foglalkozás költsége), természetvédelmi 

témájú könyvek és játékok beszerzése. 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás u. 30. 
500.000 465.000 

„Bogárháton” program, terráriumi felszerelések, zöldítés 

(növények, virágtartók,virágföld), nagyítópohár  – bogárnéző, 

mohafal készítése és telepítése, egyedi virágtartók. 

Napfény Óvoda 

Napfény utca 4. 
1.232.200 1.048.000 

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. 

Ugrifüles Óvoda  

Hurok u. 9. 
700.000 600.000 

Zöldítés (sövények, fák, növények), egészségvédelem (mobil 

klímák, ventillátorok, homokozó takaróponyák) beszerzése. 

 

 

 

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. 

513.720 460.000 

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. 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

863.250 863.250 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny 

lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), zöldfal kialakítása, 

növényvásárlás. 

Ferencvárosi 

Komplex Óvoda, 

Ált. Isk. és 

EGYMI, Gát u. 6. 

450.000 450.000 

Kirádulás (útiköltség), környezetvédelmi versenyek 

megrendezése (alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás), 

növényvásárlás. 

Kosztolányi D. 

Általános Iskola 

Ifjúmunkás u. 1. 

369.600 294.600 

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. 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Ált. 

Iskola  

Ifjúmunkás u. 13. 

1.009.570 1.009.570 

Kirándulás (buszbérlés), zöldítés (növények, virágtartók, 

szerszámok), sövényvágó, mezítlábas ösvény kialakítása, 

versenyekre való felkészítéshez szakirodalom, mikroszkóp. 

Leövey Klára 

Gimn.  
895.000 800.000 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása (anyagvásárlás, 

jutalmazás), üzem- és múzeumlátogatások, múzeumi 



 

Vendel u. 1. foglalkozások, kirándulások, terepgyakorlat költségei (utazás, 

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

föld, eszközök). 

Molnár Ferenc 

Általános Iskola 

Mester u. 19. 

739.400 739.400 

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. 

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. és 

Gimázium  

Telepy u. 17. 

969.000 794.000 

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

öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség, tábori programok 

költsége), múzeumi, órák, üzemlátogatások, környezettudatos 

tanulók tárgyi jutalmazása.   

Weöres S. Ált. 

Isk. és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

927.600 927.600 

Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák, előadások, 

(utazási költség, belépők, szakvezetés), zöldítés (növények, 

termőföld, kerti szerszámok, növényvédő szerek, műtrágyák, 

növénytartók, locsolórendszer bővítése), folyóirat előfizetés,  

evezés. 

 

ÖSSZESEN: 14.842.420 13.964.500  

 
A beérkezett pályázatokban megjelölt támogatási igény mindösszesen 13.964.500,- 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, 2018. október 17. 

 

Görgényi Máté s.k. 

        elnök 

Határozati javaslat: 
 

 A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1) a Csicsergő Óvoda és a Kerekerdő Óvoda visszafizetési kötelezettségének, továbbá az Ugrifüles Óvoda, a 

Kerekerdő Óvoda, a Liliom Óvoda és a Belső- Pesti Tankerületi Központ hiánypótlási kötelezettségének 

teljesítésére tekintettel ezen intézményeknek az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 

Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” pályázat keretében 

nyújtott támogatási összeggel való elszámolását elfogadja. 

 

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

iskolák) intézményeiben 2018” pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sorról ……. Ft-tal 

támogatja. 

 

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

iskolák) intézményeiben 2018” 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: 2019. május 17.; az elszámolási határidő: 

2019. május 31.  

 

 
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. 

        

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. 

        

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 

10. 

Kiskert kialakítása 4 csoport részére, 6 db udvari pad 

beszerzése, szenzoros ösvény kialakítása, „Bogárháton” 

program. 

        

Ferencvárosi 

Egy. Bölcsődei 

Intézm. 

Ráday u. 46.  

Szelektív gyűjtőedények beszerzése, növények vásárlása, 

homokozó fölé napvédő szerkezetek telepítése,  2 db 

élősarok kialakítása (akvárium), madáretetők.  

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 35-

37. 

Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták, 

növények), madárles vásárlása kiegészítőkkel,telepítéssel. 
        

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. 

        

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 

„Bogárháton” program, madárbarát előadás, utazó 

planetárium, kirándulás (buszköltség, foglalkozás 

költsége), természetvédelmi témájú könyvek és játékok 

beszerzése. 

        

Méhecske 

Óvoda 

Ifjúmunkás u. 

30. 

„Bogárháton” program, terráriumi felszerelések, zöldítés 

(növények, virágtartók,virágföld), nagyítópohár  – 

bogárnéző, mohafal készítése és telepítése, egyedi 

virágtartók. 

        

Napfény Óvoda 

Napfény utca 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. 

       

Ugrifüles 

Óvoda  

Hurok u. 9. 

Zöldítés (sövények, fák, növények), egészségvédelem 

(mobil klímák, ventillátorok, homokozó takaróponyák) 

beszerzése. 

       

 

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. 

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. 

Kirádulás (útiköltség), környezetvédelmi versenyek 

megrendezése (alapanyag- és eszközvásárlás, 

jutalmazás), növényvásárlás. 

       

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. 

 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű 

Ált. Iskola  

Ifjúmunkás u. 13. 

Kirándulás (buszbérlés), zöldítés (növények, 

virágtartók, szerszámok), sövényvágó, mezítlábas 

ösvény kialakítása, versenyekre való felkészítéshez 

szakirodalom, mikroszkóp. 

       

Leövey Klára 

Gimn. 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). 

       

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. 

       

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.   

       

Weöres S. Ált. 

Isk. 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. 

       

 

 

ÖSSZESEN: 13.964.500 
 

 

 
4) felkéri 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.  
 

Határidő: 1) pont tekintetében: 2018. október 24. 

                2) pont tekintetében: 2019. május 17. és május 31. 

   3) pont tekintetében: 2018. november 9. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


