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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 közel tíz éve minden évben meghirdeti az önkormányzati fenntartású oktatási 
intézmények részére az „Intézményi Zöldprogram” pályázatot. 
 
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javaslom, hogy a Bizottság 2012 évben is hirdesse 
meg az „Intézményi Zöldprogram” pályázatot a kerületi oktatási intézmények részére. 
A pályázat megvalósításához szükséges 2,9 M Ft forrás a 3205 környezetvédelmi soron 
rendelkezésre áll, melyet a Bizottság a VVKB. 88/2012. (III.21.) számú határozatával a 
környezetvédelmi költségvetési sor felosztásakor erre a célra elkülönített. 
 
A pályázatot az önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, 
általános- és középiskolák) részére hirdetnénk meg. 
 
A pályázat célja: 

- A természeti és épített környezet védelmét, fejlesztését szolgáló 
kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése.(Közvetlen 
környezetben) 

- Intézményen belüli „zöldsarok” kialakítása (dísznövények, terrárium, akvárium 
stb.) 

- Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése 
- Óvodás- és iskoláskorú gyermekek környezet- és természetvédelmi 

szemléletének kialakítása, eszközök beszerzése. 
- Környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök támogatása. 

 
A pályázatokat a VVKB bírálja el, az októberi ülésén. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2012. május 30. 
 

 
Martos Dániel s.k. 

elnök 
 
 

 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága az Intézményi Zöldprogram pályázat, a 
…/2012. számú előterjesztés melléklete szerinti pályázati felhívásával egyetért, és felkéri a 
Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás a kerületi oktatási intézmények 
(bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák) részére történő megküldése iránt. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága  

 

„ Intézményi Zöldprogram 2012” 
 

címmel pályázatot hirdet  a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 
fenntartott bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák részére 
 
A pályázat célja: 

  
-A természeti és épített környezet védelmét, fejlesztését szolgáló kezdeményezések 
ösztönzése, megvalósításának elősegítése.(Közvetlen környezetben) 
- Intézményen belüli „zöldsarok” kialakítása (dísznövények, terrárium, akvárium stb.) 
- Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése 
- Óvodás- és iskoláskorú gyermekek környezet- és természetvédelmi szemléletének 
kialakítása, eszközök beszerzése. 

            -Környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök támogatása. 
 

Pályázni konkrét, a fenti célok elérését szolgáló ötlettel, tervvel, tevékenységgel lehet. 

 
A pályázat értékelését a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
végzi.  
A pályázatokat 2012. szeptember 30-ig lehet elküldeni a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Vince Attiláné, 1092 
Budapest, Bakáts tér 14.), További információk a 217-1725-ös illetve a 
kornyezetvedelem@ferencvaros.hu  címen kérhetők. 
A pályázatok elbírálása 2012. október 31-ig történik meg. A pályázaton elért eredményekről 
a pályázók értesítést kapnak. 
 
A borítékra kérjük, feltétlenül írják rá: „Intézményi Zöldprogram 2012”   
 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

- a pályázó intézmény és a pályázatért felelős személy adatait, 
- a pályamű részletes ismertetését, a megvalósítás tervét 
- a megvalósítás időpontját, 
- a pályamű megvalósításának tervezett költségét, 
- az igényelt támogatás mértékét. 

 
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az adott oktatási 
intézmény valamilyen környezeti problémáját feltárják, rangsorolják és eredeti ötleteikkel 
javaslatot adnak megoldásukra. 
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a munkák, amelyekhez az adott oktatási 
intézmény a saját erejével is hozzájárul. 

 


