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ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2019. február 20-i ülésére 
 
 

 
Tárgy:  A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda kérelme az „Intézményi zöldprogram és 

környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 
iskolák) intézményeiben 2018” című pályázaton elnyert támogatási összeg 
felhasználásának módosítására 

 
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! 

 

 

A T. Bizottság a 2018. október 24-i ülésén tárgyalta az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos 

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

elbírálása tárgyú előterjesztést, és a VVKB. 277/2018. (X.24.) számú határozatával döntött a 

támogatásról. 

 

A pályázaton eredményesen részt vevő Ferencvárosi Csicsergő Óvoda támogatása tárgyában  

Önkormányzatunk a Támogatási Szerződést 2018. november 6. napján kötötte meg az intézménnyel. 

 

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

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

Szerződésben megjelölt támogatási összeg egy részét más célra használhassa fel.   

Az eredeti pályázati célok: 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. 

 

A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda vezetője a fent hivatkozott levelében arról tájékoztatja a T. 

Bizottságot, hogy 2019. évben az intézmény udvarán lévő játszótér teljes egészében felújításra kerül a 

sportpályával együtt. Tekintettel erre a pályázatban megjelölt cél megvalósítására kapott támogatási 

összeget szeretnék környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások lebonyolítására 

fordítani, mely összeg tartalmazná a buszköltséget, a belépők, a programköltséget, tanösvény-

látogatást, valamint a múzeumpedagógiai foglalkozásokat. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy járuljon hozzá a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2019. 

február 11. napján benyújtott kérelmében szereplő pályázati célok módosításához.  

 

 

Budapest, 2019. február 11. 

 

 

Görgényi Máté s.k. 

        elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

1) a 277/2018. (X.24.) számú határozatával a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda részére biztosított 

900.000,- Ft összegű 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 módosítja. 

2)  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási Szerződésnek a határozat 1. 

pontjában foglaltak szerinti módosításáról. 

Határidő: 1) pont tekintetében: 2019. február 20. 

                2) pont tekintetében: 2019. február 28. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


