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Iktató szám: Sz-69/2018. 

ELŐTERJESZTÉS 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
2018. március 7-i ülésére 

 
 

Tárgy:  Javaslat a 2018. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári 
virágpalánták kiosztására és beszerzési eljárás indítására. 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  

Készítette:  Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 
Szili Adrián irodavezető 
Bertalan-Kovács Judit ügyintéző 

 
Előzetesen tárgyalja:    József Attila Városrészi Önkormányzat 2018. március 7-i ülésén 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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 Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
 

A Föld Napja alkalmából az elmúlt években is kiírásra került a József Attila-lakótelep, valamint a MÁV-Aszódi 
telep területén az egynyári virágpalánták telepítésére vonatkozó pályázat. A pályázat közkedvelt a lakosság 
körében. 2017. évben bruttó1.125.137 Ft értékben mindösszesen 12.655 darab egynyári virágpalánta került 
kiosztásra. 

Fentiek alapján javaslom az egynyári virágpalánta telepítésére vonatkozó pályázat meghirdetését 2018. évre 
vonatkozóan is. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogassa a pályázat kiírását a József Attila - lakótelep, 
valamint a MÁV-Aszódi telep területén. 

A pályázók lakóépületenként/társasházanként/közintézményenként pályázhatnak. A nyertes pályázóknak 
közterületen, az épületük környezetében a növények szakszerű elültetését és gondozását kell vállalniuk. 

Az egynyári virágpalánták beszerzésére a fedezetet az Önkormányzat 3205 költségvetési sora biztosítja.  

A pályázati kiírás és a jelentkezési lap szövegére illetve formátumára az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint teszek javaslatot. 

A pályázatra történő jelentkezési lap benyújtásának javasolt határideje 2018. április 12. csütörtök 12 óra. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a pályázaton felhasználható keretösszegről - mely a 2018. évi 
költségvetés 3205 „Környezetvédelem” költségvetési sorból biztosított -, a pályázat keretében kiosztható 
virágpalánták darabszámáról, valamint meghívásos beszerzési eljárás lefolytatásáról. 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a pályázat kiírása ügyében. 

 

Budapest, 2018. február 28. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2018. évi „Föld 

Napja” alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közös pályázatot ír ki az Sz-……/2018. 
számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és formában. 

2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2018. évi „Föld 
Napja” alkalmából a kiírásra kerülő pályázathoz a 2018. évi költségvetés 3205 „Környezetvédelem” 
költségvetési sor terhére bruttó 2.500.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

3. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Polgármestert, hogy  
a) gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott pályázat lebonyolításáról és a beérkezett 
pályázatokat terjessze a Bizottság elé döntés céljából. 
b) gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott pályázathoz szükséges virágpalánták 
beszerzésére vonatkozó meghívásos beszerzési eljárás lefolytatásáról azzal a feltétellel, hogy a 
beszerzendő virágpalánták konkrét száma a határozat 1. pontjában meghatározott pályázat eredménye 
alapján kerül meghatározásra, legfeljebb a meghatározott keretösszeg erejéig. 

 
Felelős:    dr. Bácskai János polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szili Adrián irodavezető 
 
Határidő:  a lakossági pályázat kiírására 2018. március 20. 

a benyújtott pályázatok Bizottság elé terjesztésére 2018. április havi VVKB ülés. 
 
 



 
 

1. számú melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  
és a József Attila Városrészi Önkormányzat 

LAKOSSÁGI PÁLYÁZATOT 
hirdet  

a lakókörnyezet parkosítására, a zöldfelületek fejlesztésére. 
 

A pályázaton részt vehetnek 
 

a Budapest IX. kerület 
József Attila – lakótelep és 

MÁV – Aszódi telep területén lévő  
társasházi, szövetkezeti lakóépületek vagy közintézmények 

 
A pályázaton egynyári virágpalánta igényelhető. 

 
Pályázati feltételek: 
- A pályázó vállalja, hogy a pályázaton elnyert növényeket saját költségén elszállítja, a 
növények szállításához szükséges ládákról, dobozokról gondoskodik, valamint a növényeket 
szakszerűen elülteti és az adott virágfajtákat a szükségleteinek megfelelő gondozza. 
- A telepítendő növények a társasházi, szövetkezeti lakóépületek vagy közintézmények 
környezetében, közterületen kerülhetnek kihelyezésre. 
- Lakóházanként/ társasházanként/közintézményenként csak egy pályázat nyújtható be. 
 

Pályázat benyújtási határideje:  

2018. április 12. (csütörtök) 12 óra 

 
A pályázatokat kizárólag a mellékelt jelentkezési lapon írásban lehet benyújtani:  

- személyesen ügyfélfogadási időben a József Attila Városrészi Önkormányzat 
Ügyfélszolgálati Kirendeltségén, 1098 Bp., Toronyház u.3/a. 
vagy elektronikus úton e-mail: vonhauser@ferencvaros.hu,  

- személyesen ügyfélfogadási időben az Ecseri út 19. szám alatti Ügyfélszolgálati 
Kirendeltségen. 
vagy elektronikus úton e-mail: bolla@ferencvaros.hu. 

- A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda ügyintézője, 
Bertalan-Kovács Judit nyújt (telefonszám: 06-1-215-1077/519;) 
 
 
A pályázatban a jelentkező, kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét fel kell 
tüntetni. 
A pályázatokat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el, 
a József Attila Városrészi Önkormányzat javaslatát figyelembe véve. A nyertesek írásban/e-
mail-ben vagy telefonon kapnak értesítést. 
Tájékoztatom a Tisztelt Pályázókat, hogy a szállításhoz szükséges palántaládákat és 
szállítóeszközöket a jelentkezőnek kell biztosítania, erről az önkormányzat nem tud 
gondoskodni! 
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JELENTKEZÉSI LAP 
A „Föld Napja alkalmából” meghirdetett 

PÁLYÁZATHOZ  
 
 

Beérkezett: 2018. …..…hó …..….nap             Sorszám:………………………….. 
 
A pályázaton a Budapest IX. kerület József Attila – lakótelep és MÁV – Aszódi telep területén lévő társasházi, 
szövetkezeti lakóépületek vagy közintézmények vehetnek részt. 
 
Pályázó adatai: (az adok megadása kötelező) 
 

Társasház, szövetkezeti lakóépület, 
vagy közintézmény hivatalos 
megnevezése: 

 

Társasház, szövetkezeti lakóépület, 
vagy közintézmény címe: 

 

Pályázó képviseletében eljáró 
megnevezése, jogcíme (közös 
képviselő/intézményvezető): 

 

Kapcsolattartó neve: * 
(amennyiben nem azonos a közös 
képviselővel/intézményvezetővel) 

 

Kapcsolattartó címe: (nem kötelező)  

Kapcsolattartó telefonszáma 
(napközben elérhető) 

 

Kapcsolattartó e-mail címe 
 

 
*Az itt megadott kapcsolattartó külön meghatalmazás nélkül jogosult az igényelt növények átvételére is. 
 
A virágosítani, gondozni kívánt terület megjelölése: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Igényelhető növények Igényelt mennyiség (db) 

 
egynyári virágpalánta (vegyesen) 

 
 

 
A Pályázó egyéb közleményei: (pl. amennyiben a pályázó szükségesnek tartja, akkor pályázati cél részletes 
ismertetése, a rendelkezésre álló vázlatterv csatolása.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tudomásul vesszem, hogy az elnyert növényeket a lakóház kapcsolattartójának az írásban közölt helyen és előzetesen 
egyeztetett időpontban saját magának kell elszállítania, továbbá tudomásul vesszem, hogy az egynyári palánták 
kiültetését az önkormányzat ellenőrizni fogja. 
 
a pályázó képviseletében eljáró**  

cégszerű aláírása: (aláírás + pecsét) ……………………………………………………………………… 
 
 
 
** Társasház esetében a közös képviselő, vagy ha a lakóház megbízásából nem a közös képviselő jár el, akkor az Intéző 
Bizottság vagy Számvizsgáló Bizottság tagja írja alá, mely esetben a megbízólevelet a pályázathoz csatolni kell. 


