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ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2016. április 27-ei ülésére 
 
 

 
Tárgy:  A Csicsergő Óvoda, valamint a Weöres Sándor Általános Iskola és 

Gimnázium kérelme, a 2015. évi „Intézményi zöldprogram és 
környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” 
című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítása 

 

Előterjesztő:   Görgényi Máté, bizottsági elnök 
 
Készítette:   Apollónia Aranka, irodavezető 

Vince Attiláné, környezetvédelmi munkatárs 
   Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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 2015. november 18-i ülésén bírálta el a 2015. évi „Intézményi zöldprogram és 

környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” című pályázatra beérkezett 

terveket. 

 

A Bizottság a VVKB. 434/2015. (XI.18.) számú határozatával, a Csicsergő Óvoda pályázatában 

megjelölt célok megvalósítását – udvar, csoportszobák zöldítése (eszközök, növények, termőföld, 

virágládák, fűmag, virágok, cserepek vásárlása), kirándulások (útiköltség, belépők), előadások 

szervezése, ismeretterjesztő, mesekönyv, fejlesztő és társasjátékok beszerzése – 600.000,- Ft-tal 

támogatta. 

 

A Csicsergő óvoda vezetője a 2016. április 21. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a T. 

Bizottsághoz, hogy a 2015. december 18. napján kelt támogatási szerződésben megjelölt pályázati 

célokon túl – tekintettel a tervezetthez képest kisebb költségű buszos kirándulásra – a kiránduláson 

részt nem vevő, az óvodában maradó kisebb gyermekek részére is biztosíthasson egy előadást a 

megtakarított 25.000,- Ft-ból.  

 

Továbbá a T. Bizottság ugyanezen határozatával a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 

részére 776.600,- Ft támogatást nyújtott az alábbi célok megvalósítására: állatkerti belépő, békamentő 

akció (utazás), növényesítés (növények, virágládák, edények, folyóirat előfizetés, kirándulások 

lebonyolítása (belépő és vezetés). 

 

Az intézmény vezetője a 2016. április 20. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a T. 

Bizottsághoz, hogy a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központtal 2015. december 9. napján kelt 

támogatási szerződésben megjelölt pályázati célokon túl – szintén a költségek kedvezőbb alakulása 

miatt – a fennmaradó 110.000,- Ft-ból további, környezetvédelemmel kapcsolatos előadások 

finanszírozásához járuljon hozzá. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az Intézmények kérelmében szereplő pályázati célok módosításához 

járuljon hozzá. 

 

Budapest, 2016. április 21. 

 

 

        Görgényi Máté s.k. 

                                                                               elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1) a 434/2015. (XI.18.) számú határozatával a Csicsergő Óvoda részére biztosított 600.000,- Ft 

összegű támogatás felhasználásának célját „környezetvédelmi előadás” témakörrel egészíti ki. 

2) a 434/2015. (XI.18.) számú határozatával a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 

részére biztosított 776.600,- Ft összegű támogatás felhasználásának célját „környezetvédelmi 

előadások” témakörrel egészíti ki. 

 

3)  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések, Sz-…/2016 sz. 

előterjesztésben foglalt tartalommal történő módosításáról és annak aláírásáról. 

 

 

Határidő: 2016. május 8. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 


