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A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  
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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 

 



 

 
Tisztelt Bizottság! 

 

 

A T. Bizottság a VVKB 285/2019. (IX.25.) sz. számú határozatával meghirdetett „Intézményi 

zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) 

intézményeiben 2019” beérkezett pályázatokat a 2019. október 25-i ülésén bírálta el, és a 285/2019. 

(IX.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy intézmények (iskolák) pályázati céljait az alábbi 

táblázatban foglaltak szerint támogatja. 

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG, 

Ft 

Bakáts Téri 

Ének-Zenei Ált. 

Iskola 

Bakáts tér 12. 

Tábor (útiköltség, belépő, részvételi díj, kisvasút, 

szállásdíj, étkezés), intézményi belépők, állatkerti 

bérlet, foglalkozások, vetélkedők, szakkörök 

lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), zöldítés. 

300.000 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), 

verseny lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), 

zöldfal kialakítása, növényvásárlás. 

300.000 

Ferencvárosi 

Komplex 

Óvoda, Ált. Isk. 

és EGYMI, Gát 

u. 6. 

Kirándulás (útiköltség, belépők), környezetvédelmi 

versenyek megrendezése (alapanyag- és 

eszközvásárlás, jutalmazás), zöldsarok kialakítása 

(növények, zöldségek, faanyag, kerti szerszámok, 

virágföld). 

300.000 

Kosztolányi D. 

Általános 

Iskola 

Ifjúmunkás u. 

1. 

Zöldfelület növelése és karbantartása (növények, 

fák, fűmag, ágyásszegély, mulcs, virágföld, 

hagymák), fák információs tábláinak kialakítása, 

madárismeretető molinó), madarász suli 

programsorozat, szakkörök, versenyek és 

kiállítások lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), 

természetvédelmi program részvételi díja, 

folyóiratok, szakkönyvek, eszközök vásárlása, 

padok, zöldsarok és szemétgyűjtő kialakítása 

(növények, terrárium, akvárium, faanyag, 

szerelvények, felületkezelés). 

391.000 

Kőrösi Csoma 

S. Kéttannyelvű 

Ált. Iskola  

Ifjúmunkás u. 

13. 

Múzeumok, Csatornázási Művek, Csodák Palotája 

(útiköltség, belépők, foglalkozások díja), 

erdőismereti foglalkozás, szakkörök, versenyek 

lebonyolítása (alapanyag, eszközök, jutalmazás, 

kirándulás), zöldítés (növények, virágtartók, 

szerszámok). 

300.000 

Leövey Klára 

Gimnázium 

Vendel u. 1. 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása 

(anyagvásárlás, jutalmazás, szakkönyvek), üzem- 

és múzeumlátogatások, kirándulások, 

terepgyakorlat költségei (utazás, szállás, étkezés, 

belépők, foglalkozások), zöldítés (növények, 

növényvédelem, kerti eszközök, virágtartók, 

virágföld, raklapbútorok). 

300.000 

Molnár Ferenc 

Általános 

Iskola 

Mester u. 19. 

Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

programsorozatán, öko-szaktábor (utazás, szállás), 

szakkörök anyag- és eszközkészletének bővítése, 

akváriumi halak és kellékek, interaktív term. tud. 

kiállítás tárgyi jutalmazása, zöldítés (virágföld, 

növények, kerti eszközök), állatkerti bérlet, 

szakkönyvek. 

400.000 

   



 

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. 

és Gimázium  

Telepy u. 17. 

Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda, 

kerti eszközök), kirándulások, múzeumi órák, 

üzemlátogatások, öko-jutalomtábor (szállás, 

étkezés, útiköltség, belépők, programok költsége), 

környezettudatos tanulók tárgyi jutalmazása, 

vetélkedő  lebonyolítása (anyag- és eszközvásárlás, 

jutalmazás). 

 

 

 

300.000 

 

 

Szent-Györgyi 

Albert Ált. Isk. 

és Gimnázium,  

Lónyay u. 4-8. 

Szelektív hulladékgyűjtők tantermekbe, 

szabadulószoba eszközigénye, rajz- és fotópályázat 

lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), 

társasjátékok, szakkönyvek és folyóiratok, 

kirándulások, állatkert, múzeumok (belépők, 

foglalkozások), szakkörök anyagigénye (wifi stick, 

vegyszerek, térkép, eszközök). 

300.000 

Weöres S. Ált. 

Iskola és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

Békamentés Farmoson, Füvészkert, kirándulások, 

múzeumi órák, előadások (utazási költség, 

belépők, szakvezetés), magaságyás kialakítása és 

zöldítés (növények, termőföld, fűmag, kerti 

szerszámok, növényvédő szerek, műtrágyák), 

folyóirat előfizetés. 

400.000 

ÖSSZESEN: 3.291.000 

 

A 2019 évi (iskolai) pályázati támogatások vonatkozásában a támogatási szerződés megkötésére nem 

került sor, tekintettel arra, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi 

Központ) részéről megtörtént hiánypótlások szakmai és pénzügyi ellenőrzését követően további 

javítások váltak szükségessé (szerződés szerinti kötelező záradékolások, illetve pénztárbizonylatokkal 

kapcsolatos pótlások). Az elszámolás véglegesítéséhez szükséges utolsó dokumentumokat a 

Tankerületi Központtól végül 2020. január 31. napján vette át Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferenvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, így ezzel a dátummal az elszámolás lezárult. 

 

A Tankerületi Központ a VVKB 285/2019. (IX. 25.) sz. határozatában meghatározott visszafizetési 

kötelezettségének a meghatározott határidőn belül eleget tett, így a 2018. évi pályázatok elszámolása 

lezárult, így lehetővé vált a 2019. évi intézményi (iskolai) pályázati támogatások vonatkozásában a 

szerződések megkötése. 

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2020. március 10-én tartott üléséen a 

Bizottság tagjai a Tankerületi Központ pénzügyi elszámolásának rendeződésére tekintettel a VIK 

53/2020. (III.10.) sz. határozatával egyöntetűen a szerződések megkötése mellett döntöttek. A 

pandémiás helyzetre való tekintettel ezen szerződések megkötésére nem került sor, az iskolák 

bezárásával a pályázatban szereplő tervek megvalósítása határidőn belül teljesíthetetlenné vált. 

 

Annak érdekében, hogy a szerződések megköthetők legyenek javaslom, hogy az „Intézményi 

zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) 

intézményeiben 2019” pályázatok kapcsán a VIK 53/2020. (III.10.) sz. határozatban meghatározott 

felhasználási határidő 2020. május 15. napjáról 2021. május 15. napjára, valamint a szakmai és 

pénzügyi beszámolók leadásának határideje 2020. május 29. napjáról 2021. május 29. napjára 

módosuljon. 
 

 

 

Budapest, 2020 szeptember  „..       

 

 

 

Reiner Roland 

 alpolgármester 

  



 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos 

nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázatok 

kapcsán a VIK 53/2020. (III.10.) sz. határozatban meghatározott felhasználási határidő 2020. 

május 15. napjáról 2021. május 15. napjára, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolók 

leadásának határideje 2020. május 29. napjáról 2021. május 29. napjára módosítja. 

 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 25. 

 


