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Tisztelt Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
elkötelezett a lakossága környezetében élő, urbanizálódó madarak védelme iránt. Éppen ezért 2015. év
végén elindította a Környezettudatos Nevelés keretében a „Madarak Városa Ferencváros” programot a
kerületi oktatási, nevelési intézményekben.
A madarak életének könnyítése céljából az Önkormányzat olyan pályázati felhívással fordult a kerületi
oktatási, nevelési intézmények felé, amely a környezeti nevelésük terén is segítséget jelent. Pályázni
komplett madárvédelmi és tudásbővítő programmal lehetett.
A program során a projektben résztvevő óvodák és iskolák feladata madáretetők és odúk kihelyezése,
valamint az etetők forgalmának nyomon követése (naplóban feltüntetve a megfigyelés napja,
időtartama, a látogató madarak faja, száma, fényképe, a fajok bemutatása).
A program idén is május közepéig fog tartani, mely november hónapban az etetési időszak kezdetével
folytatódik. A program része etetések, madártanulmányozás, rajzfoglalkozás, felkészítő tábor, ötpróba,
valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai által tartott előadások,
Madárvárta kirándulás, Füvészkert, madárgyűrűző foglalkozások, játékos versenyek. Az előzetesen
elvégzett piackutatás alapján a jelzett programok nagyságrendileg bruttó 1.550.000,- Ft-ból
valósíthatóak meg.
A korábbi évekhez képest jelentős változás, hogy a nagyobb létszámú nevelési intézmények
(Ferencvárosi Csicsergő Óvoda, Ferencvárosi Csudafa Óvoda, Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda és
Ferencvárosi Liliom Óvoda) esetében több csoport is részt vehet a programban.
A 2020. november hónaptól 2021. március hónap végéig tartó etetési időszakra a programban részt
vevő nevelési, oktatási intézmény részére madáreleségeket is szükséges beszerezni, melynek költsége
az előzetesen elvégzett piackutatás alapján nagyságrendileg 315.000 – 350.000,- Ft.
A „Madarak Városa Ferencváros” program felelőse a „Ferencváros Schmidt Egon-díjjal” kitüntetett, a
Leövey Klára Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára, Gerséné Varga Ildikó Éva.
Gerséné Varga Ildikó Éva feladatát havi bruttó 120.000,- Ft megbízási díj ellenében látja el.
Feladata a program kidolgozása, elindítása; programok szervezése, lebonyolítása; szakmai tanácsadás
a programban résztvevő nevelési és oktatási intézmények részére; és szakmai tanácsadás a program
megvalósításához szükséges anyagok, eszközök beszerzésével kapcsolatosan.
A Bizottság a VVKB. 107/2019. (III.27.) számú határozatának 2. pontja alapján a 2019. április 11.
napján Gerséné Varga Ildikó Évával megkötött megbízási szerződés 2020. május 31. napján lejár,
ezért új szerződés megkötése vált szükségessé 2020. november 1. napjától 2021. május 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a program részét képező felkészítő táborra,
felkészítő előadásra, ötpróba megrendezésére, foglalkozásokra, a verseny lebonyolítására,
madárgyűrűző foglalkozásra, a díjak, oklevelek beszerzésére, valamint a következő etetési időszakra
madáreleségek beszerzésére mindösszesen bruttó 1.900.000,- Ft (1.550.000,- Ft + 350.000,- Ft)
keretösszeget hagyjon jóvá, továbbá a program felelősének megbízási díját havi bruttó 120.000,- Ft-ot
(plusz munkáltatót terhelő szocho-járulékot) biztosítson a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor
terhére.
Budapest, 2020. február 26.
Árva Péter s.k.
elnök
Melléklet:
- 1.) Beszámoló a 2018. november – 2019. május közötti időszakról
- 2.) A 2020. március – 2020. március közötti időszakra vonatkozó programterv

Határozati javaslat:
1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Madarak Városa
Ferencváros” program megvalósítására (felkészítő tábor, felkészítő előadás, ötpróba,
foglalkozások, verseny lebonyolítása, madárgyűrűző foglalkozások, oklevelek és díjak
beszerzése, következő etetési időszakra madáreleségek beszerzése) bruttó 1.900.000,- Ft
(1.550.000,- Ft + 350.000,- Ft) keretösszeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor
terhére.
Határidő: 2020. március 3.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a „Madarak Városa Ferencváros” program megvalósítása tárgyában Gerséné Varga Ildikó
Évával 2020. november 01. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
megbízási szerződés kerüljön megkötésre havi bruttó 120.000,- Ft megbízási díjjal, valamint a
munkáltatót terhelő szocho-járulékkal, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.
Határidő: 2020. március 3.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon az Sz-…/2020. számú előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a szerződés
aláírásáról.
Határidő: 2020. március 3.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

