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Tárgy:  Az „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés 

Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” pályázat 
keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére 
nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

 

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

Vince Attiláné, környezetvédelmi munkatárs 
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Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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 VVKB. 258/2015. (VI.17.) számú határozatával meghirdetett „Intézményi 

Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” beérkezett 

pályázatokat a 2015. november 18-i ülésén bírálta el, és a 434/2015. (XI.18.) számú határozatával úgy 

döntött, hogy intézmények pályázati céljait az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja. 

 

A Csicsergő Óvoda, valamint a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium kérelmére a T. 

Bizottság a VVKB 203/2016. (IV.27). sz. határozatával a támogatás felhasználásának célját mindkét 

intézmény esetében „környezetvédelmi előadás/előadások” témakörrel egészítette ki. 

 

 
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

NÉV, CÍM 

 

 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG 

(Ft) 

Csicsergő Óvoda, 

Thaly Kálmán u. 

38. 
600.000 

Udvar, csoportszobák zöldítése (eszközök, növények, 

termőföld, virágládák, fűmag, virágok, cserepek 

vásárlása), kirándulások (útiköltség, belépők), 

előadások szervezése, ismeretterjesztő, mesekönyv, 

fejlesztő és társasjátékok beszerzése, környezetvédelmi 

előadás  

 

 

600.000 

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9. és  

Kén utca 1. 
747.000 

Kirándulások (útiköltség, belépők), múzeumpedagógiai 

foglalkozások, élősarok kialakítása csoportszobákban 

(akvárium és tartozékai, cserepes növények), zöldfelület 

növelése (fák, cserjék, növények, palánták, virágföld, 

trágya), vetélkedők, versenyek lebonyolításához 

alapanyag vásárlás 

 

 

 

747.000 

Epres Óvoda, 

Epreserdő u. 10. 
630.000 

Csoportszobák és az udvar zöldítése (növények, 

termőföld), homokcsere, épített árnyékoló  
 

630.000 

Ferencvárosi Egy. 

Bölcsődei Intézm. 

„Varázskert 

Bölcsőde“, Thaly 

Kálmán u. 17. 

262.740 

Füves terület megújítása: gyomirtás, lyukasztás, 

szellőztetés, fűmag vetése, műtrágyázás, sóder, 

sövénycserjék telepítése 

 

 

262.740 

Kerekerdő Óvoda 

Vágóhíd u. 35-37. 
622.800 

Kirándulások lebonyolítása (buszköltség, belépők), 

nagyító doboz 
 

622.800 

Liliom Óvoda, 

Liliom utca 15. 
200.000 

Árnyékoló kialakításának költsége, párakapu, fák, 

cserjék, növények 
 

200.000 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás utca 

30. 
210.000 

„Közösségi kert” létesítése ágyások kialakításával 

(alapanyagok, föld, trágya, vetőmag, palánta), kerti 

eszközök beszerzése  

 

210.000 

 

Napfény Óvoda, 

Napfény utca 4. 
659.000 

Foglalkozások költsége, kirándulások (buszbérlés, 

belépők), Madártani egyesületi tagság, zöldítés 

(növények, virágtartók, föld, kerti eszközök), kisállatok 

tartásához élelem, forgács, szelektív hulladékgyűjtő 

edények, kerékpártároló, fűpótlás (mag, trágya) 

 

 

659.000 

Ugrifüles Óvoda,  

Hurok u. 9. 
300.000 

Fásítás, napvitorla telepítése homokozó fölé, párakapu 

kialakítása  
 

300.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül) 
 

NÉV, CÍM 

 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG 

(Ft) 

Bakáts Téri Ének-

Zenei Ált. Iskola 

Bakáts tér 12. 
450.000 

Szakkörök, kirándulások, táborok, vetélkedők, 

kézműves foglalkozások lebonyolítása (belépők, 

útiköltség, szállásdíj, étkezés, anyagvásárlás, 

jutalmazás, előadók ajándéka), iskolai élőkert 

fenntartása (növények, palánták, virágföld, madáretető, 

madáreleség, karbantartási munkák, anyagvásárlás) 

 

 

 

450.000 

József A. Ált. 

Iskola és EGYMI, 

Mester u. 67. 
180.000 

Fővárosi Állatkertben tartandó foglalkozások (belépők, 

programok díjai) 

 

180.000 

Kosztolányi D. 

Ált. Iskola, 

Ifjúmunkás u. 1. 
277.379 

Zöldfelület növelése (cserjék, föld, egynyári növények, 

virágföld, tápoldat, gyomirtó, trágya, gyepszőnyeg, 

alapanyagok, szállítási költség), ivókút kialakítása 

 

277.379 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Ált. 

Iskola, 

Ifjúmunkás u. 13. 

310.500 

Bérlet Állatkertbe, Csodák Palotájába, múzeumi 

foglalkozások, gyermekvasút foglalkozás, szelektív 

hulladékgyűjtő edények beszerzése, természet- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, folyóiratok, 

eszközök vásárlása, zöldfelület növelése (tuják, 

növények, virágtartó) 

 

 

 

310.500 

Leövey Klára 

Gimnázium és 

Szki, Vendel u. 1. 
402.550 

Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás 

költségei), komplex vetélkedő lebonyolítása 

(anyagköltség, díjazás), terepgyakorlat szervezése 

(szállás, étkezés, utazás, belépők, szakvezetés), 

állatkerti belépők, üzemlátogatások, tanösvény, 

múzeumi és labor-órák (utazási költség, belépők), 

környezetvédelmi előadó honoráriuma, folyosók 

növényesítése (virágföld, virágtartók, növények, 

szállítás), állatkerti belépők 

 

 

 

 

402.550 

Molnár Ferenc 

Általános Iskola, 

Mester u. 19. 
514.700 

Állatkerti belépők, kirándulások, terepgyakorlatok 

(útiköltség, szállás, belépők), szakkörök anyagigénye, 

jutalmazás, folyosók növényesítése, akváriumok 

működtetése (halak, táp, növények, eszközök)  

 

 

514.700 

Telepy K. 

Testnevelési Ált. 

Isk. és Gimázium, 

Telepy u. 17. 

647.000 
Növényesítés, jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség, 

tábori programok), tárgyi jutalmazás 

 

 

647.000 

Weöres S. Ált. 

Isk. és Gimn., 

Lobogó u. 1. 
776.600 

Állatkerti belépő, békamentő akció (utazás), 

növényesítés (növények, virágládák, edények, folyóirat 

előfizetés, kirándulások lebonyolítása (belépő és 

vezetés), környezetvédelmi előadások 

 

 

776.600 

 

ÖSSZESEN:  7.790.269       7.790.269 

 
A 2013. január 1. napjától hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 

az oktatási intézmények fenntartója az állam, üzemeltetője a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ. 

 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a fenti jogszabály-változásra figyelemmel az oktatási 

intézmények tekintetében Önkormányzatunk a támogatási szerződést a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központtal kötötte meg, így a támogatási összeggel a Központ számolt el. 

 
A szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatási összeg felhasználásáról az Önkormányzat felé 

valamennyi intézmény, és a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ határidőben benyújtotta, 

melyek a Pénzügyi Irodán a megtekinthetőek. 



 

A támogatási összeg felhasználásakor a környezetvédelemmel kapcsolatos célok megvalósítását 

valamennyi intézmény szem előtt tartotta, és a támogatási összeget ennek megfelelően használta fel, 

azonban a jóváhagyott témakörön belül néhány esetben minimális eltérés tapasztalható. 
 

Az „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési 

intézményeiben” pályázaton nyújtott támogatási összegek felhasználása az intézményekben az 

alábbiak szerint alakult: 

 
 

 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Csicsergő Óvoda, 

Thaly Kálmán u. 

38. 

Udvar, csoportszobák zöldítése (eszközök, növények, termőföld, 

virágládák, fűmag, virágok, cserepek vásárlása), kirándulások 

(útiköltség, belépők), előadások szervezése, ismeretterjesztő, 

mesekönyv, fejlesztő és társasjátékok beszerzése, környezetvédelmi 

előadás  

 

 

 

600.000 

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9. és  

Kén utca 1. 

Kirándulások (útiköltség, belépők), múzeumpedagógiai 

foglalkozások, élősarok kialakítása csoportszobákban (akvárium és 

tartozékai, cserepes növények), zöldfelület növelése (fák, cserjék, 

növények, palánták, virágföld, trágya), vetélkedők, versenyek 

lebonyolításához alapanyag vásárlás 

 

 

747.000 

Epres Óvoda, 

Epreserdő u. 10. 

Csoportszobák és az udvar zöldítése (növények, termőföld), 

homokcsere, épített árnyékoló  
 

630.000 

Ferencvárosi Egy. 

Bölcsődei Intézm. 

„Varázskert 

Bölcsőde“, Thaly 

Kálmán u. 17. 

Füves terület megújítása: gyomirtás, lyukasztás, szellőztetés, fűmag 

vetése, műtrágyázás, sóder, sövénycserjék telepítése  

 

262.740 

(A számla összege 

1,- Ft-tal kevesebb, 

262.739,- Ft) 

Kerekerdő Óvoda 

Vágóhíd u. 35-37. 
Kirándulások lebonyolítása (buszköltség, belépők) 

 

622.800 

Liliom Óvoda, 

Liliom utca 15. 

Árnyékoló kialakításának költsége, párakapu, fák, cserjék, 

növények, virágföld, virágláda, fűmag, tápoldat, kanna, 5 db 

gyermek asztal 

 

200.000 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás utca 

30. 

„Közösségi kert” létesítése ágyások kialakításával (alapanyagok, 

föld, trágya, vetőmag, palánta), kerti eszközök beszerzése  

 

210.000 

 

Napfény Óvoda, 

Napfény utca 4. 

Foglalkozások költsége, kirándulások (buszbérlés, belépők), 

Madártani egyesületi tagság, zöldítés (növények, virágtartók, föld, 

kerti eszközök), kisállatok tartásához élelem, forgács, szelektív 

hulladékgyűjtő edények, kerékpártároló, fűpótlás (mag, trágya).  

 

 

659.000 

Ugrifüles Óvoda,  

Hurok u. 9. 
Fásítás, napvitorla telepítése homokozó fölé, párakapu kialakítása  

 

300.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül) 
 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Bakáts Téri Ének-

Zenei Ált. Iskola 

Bakáts tér 12. 

Szakkörök, kirándulások, táborok, vetélkedők, kézműves 

foglalkozások lebonyolítása (belépők, útiköltség, szállásdíj, étkezés, 

anyagvásárlás, jutalmazás, előadók ajándéka), iskolai élőkert 

fenntartása (növények, palánták, virágföld, madáretető, madáreleség, 

karbantartási munkák, anyagvásárlás) 

 

 

450.000 

József A. Ált. 

Iskola és EGYMI, 

Mester u. 67. 

Fővárosi Állatkertben tartandó foglalkozások (belépők, programok 

díjai) 

 

180.000 

Kosztolányi D. 

Ált. Iskola, 

Ifjúmunkás u. 1. 

Zöldfelület növelése (cserjék, föld, egynyári növények, virágföld, 

tápoldat, gyomirtó, trágya, gyepszőnyeg, alapanyagok, szállítási 

költség), ivókút kialakítása.  

277.379 

(Az elszámolt 

számlák végösszege 

1,- Ft-tal kevesebb, 

277.378,- Ft) 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Ált. 

Iskola, 

Ifjúmunkás u. 13. 

Bérlet Állatkertbe, Csodák Palotájába, múzeumi foglalkozások, 

gyermekvasút foglalkozás, szelektív hulladékgyűjtő edények 

beszerzése, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 

könyvek, folyóiratok, eszközök vásárlása, zöldfelület növelése 

(tuják, növények, virágtartó)  

 

 

310.500 

Leövey Klára 

Gimnázium és 

Szki, Vendel u. 1. 

Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás költségei), komplex 

vetélkedő lebonyolítása (anyagköltség, díjazás), terepgyakorlat 

szervezése (szállás, étkezés, utazás, belépők, szakvezetés), állatkerti 

belépők, üzemlátogatások, tanösvény, múzeumi és labor-órák 

(utazási költség, belépők), környezetvédelmi előadó honoráriuma, 

folyosók növényesítése (virágföld, virágtartók, növények, szállítás), 

állatkerti belépők 

 

 

 

402.550 

 

 

Molnár Ferenc 

Általános Iskola, 

Mester u. 19. 

Állatkerti belépők, kirándulások, terepgyakorlatok (útiköltség, 

szállás, belépők), szakkörök anyagigénye, jutalmazás, folyosók 

növényesítése, akváriumok működtetése (halak, táp, növények, 

eszközök).  

514.700 

(Az elszámolt 

számlák végösszege 

3,- Ft-tal kevesebb, 

514.697,- Ft) 

Telepy K. 

Testnevelési Ált. 

Isk. és Gimázium, 

Telepy u. 17. 

Növényesítés, jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség, tábori 

programok), tárgyi jutalmazás. 

647.000 

(Az elszámolt 

számlák végösszege 

4,- Ft-tal kevesebb, 

646.996,- Ft) 

Weöres S. Ált. 

Isk. és Gimn., 

Lobogó u. 1. 

Állatkerti belépő, békamentő akció (utazás), növényesítés 

(növények, virágládák, edények, folyóirat előfizetés, kirándulások 

lebonyolítása (belépő és vezetés), környezetvédelmi előadások 

 

776.600 

 

dőlt betű= eltérés 

 

Fentieken túl tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 

Intézményeknek 1,- Ft, a Kosztolányi Dezső Általános Iskolának 1,- Ft, a Molnár Ferenc Általános 

Iskolának 3,- Ft, valamint a Telepy K. Testnevelési Általános Iskola és Gimnáziumnak 4,- Ft 

visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) sz. 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése h) pontjának 4. fordulata értelmében behajthatatlan az a 

követelés, „amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási 

javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, a költségvetési törvényben meghatározott 

kisösszegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a 

fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a 

követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget 

eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott 

címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, amelyet a bíróság előtt 

érvényteleníteni nem lehet, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.” 



 

Továbbá ugyaneten önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 

behajthatatlan követelés számviteli szabályok szerinti leírásához való hozzájárulás a polgármester 

hatáskörébe tartozik. 

 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy „Intézményi Zöldprogram és 

környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” keretében, a kerületi oktatási, 

nevelési intézmények részére nyújtott támogatást a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően 

fogadja el. Továbbá javaslom, hogy a T. Bizottság kérje fel a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi 

Egyesített Bölcsődei Intézmények 1,- Ft-os, a Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1,- Ft-os, a Molnár 

Ferenc Általános Iskola 3,- Ft-os, valamint a Telepy K. Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 

4,- Ft-os visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli 

szabályok szerinti leírásához. 

 

Budapest, 2016. július        

 

Görgényi Máté s.k. 

         elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Intézményi 

Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben 

2015” pályázat keretében, a kerületi oktatási (Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 

Központon keresztül), és nevelési intézmények részére nyújtott támogatás felhasználását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 

Csicsergő Óvoda, 

Thaly Kálmán u. 

38. 

Udvar, csoportszobák zöldítése (eszközök, növények, termőföld, virágládák, fűmag, 

virágok, cserepek vásárlása), kirándulások (útiköltség, belépők), előadások szervezése, 

ismeretterjesztő, mesekönyv, fejlesztő és társasjátékok beszerzése, környezetvédelmi 

előadás  

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9. és  

Kén utca 1. 

Kirándulások (útiköltség, belépők), múzeumpedagógiai foglalkozások, élősarok kialakítása 

csoportszobákban (akvárium és tartozékai, cserepes növények), zöldfelület növelése (fák, 

cserjék, növények, palánták, virágföld, trágya), vetélkedők, versenyek lebonyolításához 

alapanyag vásárlás 

Epres Óvoda, 

Epreserdő u. 10. 
Csoportszobák és az udvar zöldítése (növények, termőföld), homokcsere, épített árnyékoló  

Ferencvárosi Egy. 

Bölcsődei Intézm. 

„Varázskert 

Bölcsőde“, Thaly 

Kálmán u. 17. 

Füves terület megújítása: gyomirtás, lyukasztás, szellőztetés, fűmag vetése, műtrágyázás, 

sóder, sövénycserjék telepítése 

Kerekerdő Óvoda 

Vágóhíd u. 35-37. 
Kirándulások lebonyolítása (buszköltség, belépők) 

Liliom Óvoda, 

Liliom utca 15. 

Árnyékoló kialakításának költsége, párakapu, fák, cserjék, növények, virágföld, virágláda, 

fűmag, tápoldat, kanna, 5 db gyermek asztal 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás utca 

30. 

„Közösségi kert” létesítése ágyások kialakításával (alapanyagok, föld, trágya, vetőmag, 

palánta), kerti eszközök beszerzése  

Napfény Óvoda, 

Napfény utca 4. 

Foglalkozások költsége, kirándulások (buszbérlés, belépők), Madártani egyesületi tagság, 

zöldítés (növények, virágtartók, föld, kerti eszközök), kisállatok tartásához élelem, forgács, 

szelektív hulladékgyűjtő edények, kerékpártároló, fűpótlás (mag, trágya) 

Ugrifüles Óvoda,  Fásítás, napvitorla telepítése homokozó fölé, párakapu kialakítása  



 

Hurok u. 9. 

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül) 
 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 

Bakáts Téri Ének-

Zenei Ált. Iskola 

Bakáts tér 12. 

Szakkörök, kirándulások, táborok, vetélkedők, kézműves foglalkozások lebonyolítása 

(belépők, útiköltség, szállásdíj, étkezés, anyagvásárlás, jutalmazás, előadók ajándéka), 

iskolai élőkert fenntartása (növények, palánták, virágföld, madáretető, madáreleség, 

karbantartási munkák, anyagvásárlás) 

József A. Ált. 

Iskola és EGYMI, 

Mester u. 67. 

Fővárosi Állatkertben tartandó foglalkozások (belépők, programok díjai) 

Kosztolányi D. 

Ált. Iskola, 

Ifjúmunkás u. 1. 

Zöldfelület növelése (cserjék, föld, egynyári növények, virágföld, tápoldat, gyomirtó, 

trágya, gyepszőnyeg, alapanyagok, szállítási költség), ivókút kialakítása 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Ált. 

Iskola, 

Ifjúmunkás u. 13. 

Bérlet Állatkertbe, Csodák Palotájába, múzeumi foglalkozások, gyermekvasút foglalkozás, 

szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése, természet- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos könyvek, folyóiratok, eszközök vásárlása, zöldfelület növelése (tuják, 

növények, virágtartó)  

Leövey Klára 

Gimnázium és 

Szki, Vendel u. 1. 

Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás költségei), komplex vetélkedő lebonyolítása 

(anyagköltség, díjazás), terepgyakorlat szervezése (szállás, étkezés, utazás, belépők, 

szakvezetés), állatkerti belépők, üzemlátogatások, tanösvény, múzeumi és labor-órák 

(utazási költség, belépők), környezetvédelmi előadó honoráriuma, folyosók növényesítése 

(virágföld, virágtartók, növények, szállítás), állatkerti belépők 

Molnár Ferenc 

Általános Iskola, 

Mester u. 19. 

Állatkerti belépők, kirándulások, terepgyakorlatok (útiköltség, szállás, belépők), szakkörök 

anyagigénye, jutalmazás, folyosók növényesítése, akváriumok működtetése (halak, táp, 

növények, eszközök)  

Telepy K. 

Testnevelési Ált. 

Isk. és Gimázium, 

Telepy u. 17. 

Növényesítés, jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség, tábori programok), tárgyi 

jutalmazás 

Weöres S. Ált. 

Isk. és Gimn., 

Lobogó u. 1. 

Állatkerti belépő, békamentő akció (utazás), növényesítés (növények, virágládák, edények, 

folyóirat előfizetés, kirándulások lebonyolítása (belépő és vezetés), környezetvédelmi 

előadások 

 

 
 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1,- Ft-os, a Kosztolányi Dezső Általános 

Iskola 1,- Ft-os, a Molnár Ferenc Általános Iskola 3,- Ft-os, valamint a Telepy K. Testnevelési 

Általános Iskola és Gimnázium 4,- Ft-os visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja 

meg hozzájárulását a követelés számviteli szabályok szerinti leírásához. 

 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 03. 

 
 


