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ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2012. június 6-i ülésére 
 
Tárgy:  Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó kérelme 
 

Előterjesztő:    Martos Dániel bizottsági elnök 

 

Készítette:    Vince Attiláné, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Váczi Katinka 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 2011. október 25-ei ülésén bírálta el a 2011. évi „Óvodák és iskolák a 

környezetvédelemért” című pályázatra beérkezett terveket. 

 

A Bizottság a VVKB. 282/2011. (X.25) számú határozatával, a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 

pályázatában megjelölt célok megvalósítását – növények, eszközök, kerítésháló vásárlása, kerti szaletli 

kialakítása – 200.000,- Ft-tal támogatta. 

 

Időközben az intézmény fenntartója, az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Nevelési 

Tanácsadót a József Attila Általános Iskola (IX. Mester u. 67.) épületébe költözteti. 

 

Fentiekre figyelemmel a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó igazgatója a 2012. június 1. napján kelt 

levelében azzal a kéréssel fordult a T. Bizottsághoz, hogy a 2011. december 13. napján kelt támogatási 

szerződésben meghatározott elszámolási határidőt 2012. június 30-ról 2012. november 30-ra 

változtassa, továbbá a VVKB. 282/2011. (X.25) számú határozatban megjelölt pályázati célt az 

alábbiak szerint módosítsa:  

 szobanövények, virágtartók, növényfuttató falak, rácsok, kaspók, virágládák, 

öntözőeszközök vásárlása. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az Intézmény székhelyváltására való tekintettel járuljon hozzá a 

pályázati cél, valamint az elszámolási határidő módosításához. 

 

 

Budapest, 2012. június 4. 

 

        Martos Dániel sk. 

                                                                                   elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. a 282/2011. (X.25.) határozatában foglalt táblázat alábbi sorát, azzal a kikötéssel, hogy a 

támogatási összeg a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó tekintetében 2012. november 30. 

napjáig használható fel, a következők szerint módosítja: 

 

 

AZ INTÉZMÉNY 

NEVE, CÍME 

 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

 

TÉMAKÖR 

 

TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Ferencvárosi 

Nevelési Tanácsadó 

IX. Mester u. 67. 

 

331.000,- 221.000,- 
szobanövények, virágtartók, 

növényfuttató falak, rácsok, 

kaspók, virágládák, 

öntözőeszközök vásárlása 

 

200.000,- 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2011. december 13-án kelt támogatási 

szerződés fentiek szerinti módosításáról és annak aláírásáról. 

 

Határidő: 2012. június 21. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


