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ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 18-i ülésére 
 

Tárgy:  Epres Óvoda kérelme      
 

Előterjesztő:    Görgényi Máté, bizottsági elnök 
 
Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Vince Attiláné, kabinetiroda munkatárs 

Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
Előzetesen tárgyalja:   
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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 2014. november 26-i ülésén bírálta el a 2014. évi „Intézményi zöldprogram 
és környezettudatos nevelés Ferencváros köznevelési intézményeiben” című pályázatra 
beérkezett terveket. 
 
A Bizottság a VVKB 320/2014. (XI.26.) számú határozatával, az Epres Óvoda pályázatában 
megjelölt célok megvalósítását – gumitéglás terület bővítése, zöldsarok bővítése-fejlesztése – 
400.000,- Ft-tal támogatta. 
 
Az Epres óvoda vezetője a 2015. február 16. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a T. 
Bizottsághoz, hogy a 2014. december 16. napján kelt támogatási szerződésben megjelölt 
pályázati támogatást más, szintén zöld projektre fordíthassa.  
 
Kérelmében leírta, hogy 2014 őszén önerőből és alapítványi támogatással sikerült 
elkészíttetniük az új gumitéglás biciklipályát, melyre nagy szükség volt a poros udvarrész 
miatt. 
 
Az óvodaudvar egy részén már sikerült korábban műfüves borítást kialakítani, melyet 
szeretnének tovább bővíteni, tekintettel arra, hogy a fű a leggondosabb locsolás mellett sem 
marad meg. Ezáltal egészségesebb környezetet teremtenének az óvodásoknak.  
Fentiekre figyelemmel kéri a Tisztelt Bizottság hozzájárulását, hogy a megítélt támogatási 
összegből műfüves udvar kialakítását valósíthassa meg. 

 
Kérem a T. Bizottságot, hogy az Intézmény kérelmében szereplő pályázati cél módosításához 
járuljon hozzá. 
 

Budapest, 2015. március 10. 
 
        Görgényi Máté s.k. 
                                                                               elnök 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 
 

1) a 320/2014. (XI.26.) számú határozatával az Epres Óvoda részére biztosított 400 ezer 
Ft összegű támogatás felhasználásának célját „műfüves udvar kialakítása” témakörre 
módosítja. 

 
2)  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2014. december 16-án kelt támogatási 

szerződés …/2015 sz. előterjesztésben foglalt tartalommal történő módosításáról és 
annak aláírásáról. 

 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészről 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 
14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006, képviseli: a 
kötelezettségvállalásra vonatkozó 2/2012.(III.2.) sz. Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedésben 
foglaltak alapján Apollónia Aranka irodavezető), mint Támogató,  
 
másfelől Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő u. 10, képviseli Szundyné Ihász Erzsébet 
óvodavezető, továbbiakban: Támogatott) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Előzmények: 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata „Intézményi zöldprogram és 
környezettudatos nevelés Ferencváros köznevelési intézményeiben” című pályázata keretében, a 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 320/2014. (XI.26.) sz. 
határozatában 400.000,- Ft támogatást nyújtott a Támogatott részére, gumitéglás terület bővítése, 
zöldsarok bővítése-fejlesztése céljából. 
Az Epres óvoda vezetője a 2015. február 16. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a T. 
Bizottsághoz, hogy a 2014. december 16. napján kelt támogatási szerződésben megjelölt pályázati 
támogatást más, szintén zöld projektre – műfüves udvar kialakítására - fordíthassa.  
 
 A Támogatott képviselőjének kérelmére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága a    /2015. (III.18.) számú 
határozatával a pályázati támogatás felhasználásának célját műfüves udvar kialakítására módosította.   
 
2./  A fent nevezett pályázat módosításának megfelelően a Szerződő Felek között 2014. december 16. 
napján létrejött támogatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják: 
 
A Szerződés I. 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 2.) Jelen szerződésben rögzített támogatás célja: intézményi zöldprogram (műfüves udvar 
kialakítása) megvalósítása.” 
 
3./ A Támogatási Szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és 
tartalommal hatályban lévőnek tekintik. 
 
4./ A Támogatási Szerződés jelen módosítással együtt érvényes. 
 
5./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Budapest, 2015. március 
                  
    
                Apollónia Aranka       Szundyné Ihász Erzsébet 
                      irodavezető   óvodavezető 
          Budapest Főváros IX. Kerület                                                  Epres Óvoda 
           Ferencváros Önkormányzat               Támogatott 
                       Támogató 
 
 
             Pénzügyi ellenjegyző: Nyeste-Szabó Marianna a Pénzügyi Iroda vezetője 


