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Tárgy: „Zöld Udvar 2016” pályázat elbírálása 
 

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. 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 2016. május 18-i ülésén, a VVKB. 231/2016. (V.18.) számú határozatával 

döntött a „Zöld Udvar 2016” pályázat meghirdetéséről. A döntés értelmében a pályázati 

keretösszegre bruttó 7 millió Ft-ot különített el a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor 

terhére. 

 

A pályázati felhívásban megjelölt határidőre 16 társasház nyújtotta be pályázatát. 

 

A pályázatok áttekintését követően megállapítottuk, hogy a beérkezett támogatási igény 

mindösszesen 4.557.223,- Ft.  

 

A pályázat elsődleges célja a társasházak belső udvarán közös zöldterületek létrehozása, 

valamint a meglévő kertek zöldfelületeinek növelése, felújítása. 

 

A pályázati anyagok szakmai áttekintését követően megállapítható, hogy mind a közös 

zöldterület létrehozását, mind a korábban kivitelezett kertek bővítését, mind pedig a 

szakszerűtlenül gondozott, elhanyagolt kertek rendbehozatalát jelölték meg célként a 

társasházak.  

 

A pályázat utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat 50% támogatási 

intenzitású (50% társasházi önrész, 50% önkormányzati támogatás). 

A pályázati kiírás értelmében az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (100.000,- 

Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes társasház részére. 

 

A „Zöld Udvar 2016” pályázatra beérkezett 16 érvényes pályázatban megjelölt önrész, 

igényelt támogatási összeg, valamint a pályázati cél az alábbiak szerint foglalható össze: 

 

Társasház címe 

Tervezett 

költség 

(Ft) 

Önrész 

(Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Pályázati cél 

Balázs B. u. 15-21. 991.181,-  495.591,- 495.590,- 

Kerti locsolórendszer felújítása, füvesítés, gyomirtózás, 

tápanyagpótlás, gyeptégla, növényültetés, homokozóban 

homokcsere 

Berzenczey u. 11. 256.756,- 128.378,- 128.378,- 
Régi szegélykő eltávolítása, új szegélykő lerakása, 

termőföldes feltöltés, növények ültetése 

Berzenczey u. 16-18. 

– Páva u. 27-29. 

(1012. J. Társasház) 

855.980,- 427.990,- 427.990,- 
Elöregedett növények ifjítása, földcsere, növények, fák 

beültetése, füvesítés 

Drégely u. 11-19. 946.150,- 473.075,- 473.075,- 
Elöregedett fák kivágása, újak telepítése, növények 

beültetése, termőföld, trágya, tőzeg 

Ferenc krt. 23. 968.248,- 484.124,- 484.124,- 
Kiemelt ágyás kialakítása növények beültetésével, dézsás 

növények, kerti pihenő kialakítása (pergola, pad, asztal) 

Lónyay u. 13/A. 1.000.000,- 500.000,- 500.000,- Kiemelt ágyás kialakítása, termőföld, növények beültetése 

Lónyay u. 22. 747.900,- 373.950,- 373.950,- Növénykazetták kialakítása, termőföld, növények beültetése 

Lónyay u. 25. 100.000,-  50.000,- 50.000,- 
Virágládák beszerzése növényesítéssel, termőföld, 

virágfuttatók kialakítása 

Márton u. 11. 180.290,- 90.145,- 90.145,- 
Korábban elkészült növénykazetta beültetése növényekkel, 

mulcs 

Ráday u. 18. 987.030,- 493.515,- 493.515,- 8 db konténeres fa kihelyezése  

Ráday u. 22. 200.000,- 100.000,- 100.000,- 
Virágládák, balkonládák, dézsák, madárodúk, fa ollós rács 

(virágfuttató), termőföld beszerzése, növények ültetése 



 

Ráday u. 31/K. 500.000,- 250.000,- 250.000,- 
Pergola kialakítsa, növények ültetése, termőföld, komposzt, 

tápanyag-utánpótlás 

Telepy u. 20. 392.074,- 196.037,- 196.037,- 
Régi szegélykő eltávolítása, új szegélykő lerakása, 

termőföldes feltöltés 

Tűzoltó u. 71-75. 366.000,- 183.000,- 183.000,- 

Régi ágyás megszüntetése növények eltávolításával, 

gyomirtás, termőföld, trágya, talajjavítás, füvesítés, 

babérmeggy ültetése 

Tűzoltó u. 74. 353.149,- 176.575,- 176.574,- 
Régi szegélykő eltávolítása, új szegélykő lerakása, 

termőföldes feltöltés 

Vendel u. 15-17. 269.689,- 134.844,- 134.845,- Növények, fák ültetése, termőföld, trágya, mulcs 

Összesen bruttó 9.114.447,- 4.557.224,- 4.557.223,-   

 

Tekintettel arra, hogy a pályázati igények nem haladják meg a pályázati keretösszegre 

meghirdetett bruttó 7 millió Ft-ot, javaslom a T. Bizottság részére, hogy a pályázatban 

megjelölt támogatási összegeket ítélje oda a társasházak részére. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

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 a „Zöld Udvar 2016” 

című pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére 4.557.223,- Ft-tal 

támogatja. 

 

Határidő: 2016. augusztus 03. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

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

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2016” 

című pályázat keretében a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére az alábbi 

társasházak pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott 

összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek felhasználási határideje: 2016. december 

31., az elszámolás határideje: 2017. január 15.: 
 

Társasház címe Pályázati cél 
Támogatási 

összeg (Ft) 

Balázs B. u. 15-21. 
Kerti locsolórendszer felújítása, füvesítés, gyomirtózás, tápanyagpótlás, 

gyeptégla, növényültetés, homokozóban homokcsere 
495.590,- 

Berzenczey u. 11. 
Régi szegélykő eltávolítása, új szegélykő lerakása, termőföldes feltöltés, 

növények ültetése 
128.378,- 



 

Berzenczey u. 16-18. 

– Páva u. 27-29. 

(1012. J. Társasház) 

Elöregedett növények ifjítása, földcsere, növények, fák beültetése, füvesítés 427.990,- 

Drégely u. 11-19. 
Elöregedett fák kivágása, újak telepítése, növények beültetése, termőföld, 

trágya, tőzeg 
473.075,- 

Ferenc krt. 23. 
Kiemelt ágyás kialakítása növények beültetésével, dézsás növények, kerti 

pihenő kialakítása (pergola, pad, asztal) 
484.124,- 

Lónyay u. 13/A. Kiemelt ágyás kialakítása, termőföld, növények beültetése 500.000,- 

Lónyay u. 22. Növénykazetták kialakítása, termőföld, növények beültetése 373.950,- 

Lónyay u. 25. Virágládák beszerzése növényesítéssel, termőföld, virágfuttatók kialakítása 50.000,- 

Márton u. 11. Korábban elkészült növénykazetta beültetése növényekkel, mulcs 90.145,- 

Ráday u. 18. 8 db konténeres fa kihelyezése 493.515,- 

Ráday u. 22. 
Virágládák, balkonládák, dézsák, madárodúk, fa ollós rács (virágfuttató), 

termőföld beszerzése, növények ültetése 
100.000,- 

Ráday u. 31/K. 
Pergola kialakítsa, növények ültetése, termőföld, komposzt, tápanyag-

utánpótlás 
250.000,- 

Telepy u. 20. Régi szegélykő eltávolítása, új szegélykő lerakása, termőföldes feltöltés 196.037,- 

Tűzoltó u. 71-75. 
Régi ágyás megszüntetése növények eltávolításával, gyomirtás, termőföld, 

trágya, talajjavítás, füvesítés, babérmeggy ültetése 
183.000,- 

Tűzoltó u. 74. Régi szegélykő eltávolítása, új szegélykő lerakása, termőföldes feltöltés 176.574,- 

Vendel u. 15-17. Növények, fák ültetése, termőföld, trágya, mulcs 134.845,- 

Összesen bruttó        4.557.223,- 

 

 

Határidő: 2016. augusztus 03. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

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

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a 

pályázaton nyertes társasházakkal kösse meg a támogatási szerződést. 

 

Határidő: 2016. szeptember 15. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
 

 


