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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 Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 266/2017. (VI.28.) számú 

határozatával döntött az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és 

köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” pályázat meghirdetéséről.  

A meghirdetett pályázatra határidőben 19 intézménytől érkezett be pályázati anyag.  

 

Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 

iskolák) intézményeiben 2017” pályázatra beérkezett 19 érvényes pályázatban megjelölt tervezett költség, az 

igényelt összeg és a témakör az alábbiak szerint foglalható össze: 

 
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

Csicsergő Óvoda 

Thaly K. u. 38. 
900.000 900.000 

Zöldítés (növények, kövek), kirándulások (útiköltség, 

programköltség), vetélkedők lebonyolítása (eszközök, játékok, 

jutalmak beszerzése), homokozó fölé napvédő szerkezet 

telepítése, fém kapu fával történő beborítása az autóforgalom 

ártalmainak csökkentésére 

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9.  
1.092.500 992.500 

Kirándulások és múzeumlátogatások lebonyolítása (útiköltség, 

belépők, előadások), madarász foglalkozás, zöldfelület és 

zöldsarok kialakítása, kert karbantartásához eszközök 

beszerzése, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 

könyvek, eszközök és játékok vásárlása 

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 10. 
535.000 535.000 

Kirándulások lebonyolítása (útiköltség, belépők), interaktív 

foglalkozás, kültéri ivókút beszerzése, udvari asztalok felújítása, 

zöldfelület és zöldsarok kialakítása 

Ferencvárosi Egy. 

Bölcsődei Intézm. 

Ráday u. 46.  
641.420 641.420 

Ráday utcai részlegben transzformátorház köré sövény telepítése, 

egészségvédelem (napvédő szerkezet kialakítása), füvesítés 

(fűmag) 

Kerekerdő Óvoda 

Vágóhíd u. 35-37. 
683.000 683.000 

Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták, 

növények) 

Kicsi Bocs Óvoda 

Erkel u. 10. 
552.000 552.000 

Zöldítés (gyümölcsfák, sziklakerti növények, virághagymák, 

virágföld, növények, virágládák, virágtartó fal kialakítása), 

nádszövet fal vásárlása 

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 
370.000 320.000 

Múzeumpedagógiai előadások, „Bogárháton” program, 

madárbarát előadás, kirándulás (buszköltség, foglalkozás 

költsége), természetvédelmi témájú könyvek beszerzése, kiállítás 

a zöldprogram emlékeiből (anyag- és eszközvásárlás) 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás u. 30. 
383.000 350.000 

„Bogárháton” program, akváriumi kellékek, zöldítés (növények, 

mulcs, terméskő, ágyásszegély, virágtartók, kaspók, 

cserépburkoló ,virágföld) 

Napfény Óvoda 

Napfény utca 4. 
1.215.200 1.022.000 

Foglalkozások költsége, zöldítés (növények,  virágok, fák, 

virágtartók, föld, kerti szerszámok és szemetes), kirándulások 

(buszbérlés, belépők), Madártani egyesületi tagság, akváriumi 

növények, halak pótlása, kisállatok tartásához élelem, fű pótlása, 

könyvek vásárlása, homokozók árnyékolóinak cseréje, kerti kiülő 

kialakítása 

Ugrifüles Óvoda  

Hurok u. 9. 
1.000.000 700.000 Zöldítés (fák, növények), napellenzők beszerzése 

 

 

 

 

 

 



 

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül) 

 
 

NÉV, CÍM 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

Bakáts Téri Ének-

Zenei Ált. Iskola 

Bakáts tér 12. 
913.720 760.000 

Szakkörök, kirándulások, kiállítások, múzeumi foglalkozások, 

tábor, vetélkedők, kézműves foglalkozások lebonyolítása 

(belépők, útiköltség, szállásdíj, anyagvásárlás), iskolai élőkert 

fenntartása (növények, madáretető, madáreleség, madáretető, 

anyagvásárlás), intézményi belépők (Állatkert, Vadaspark, 

Nemzeti parkok stb.) 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 
641.800 641.800 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny 

lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), intézményi zöldítés  

Ferencvárosi 

Komplex Óvoda, 

Ált. Isk. és 

EGYMI, Gát u. 6. 

335.000 335.000 

Kirádulás (útiköltség), környezetvédelmi napok versenyeinek 

megrendezése (alapanyag, jutalmazás, dokumentáláshoz 

fényképezőgép), zöldítés  

Kosztolányi D. 

Általános Iskola 

Ifjúmunkás u. 1. 
360.600 290.600 

Önkéntes családi nap keretében a tornaterem külső falának 

zöldítése (futtatórácsok, ágyások kialakítása, beültetése), pergola 

kialakítása, növényesítése), iskola ablakaiba növények ültetése 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Ált. 

Iskola  

Ifjúmunkás u. 13. 

2.886.851 2.886.851 

Instant gyep, fűnyíró, szemetes edények, söprű, lapát, kirándulás 

(buszbérlés), zöldítés (növények, virágtartók), kerti szerszámok, 

Holland Pázsit (műfű) 

Leövey Klára 

Gimn.  

Vendel u. 1. 
1.051.000 715.000 

Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás költségei), üzem- 

és múzeumlátogatások, versenyek, terepgyakorlat (utazási 

költség, szállás, étkezés, belépők), növényjelző táblák 

Molnár Ferenc 

Általános Iskola 

Mester u. 19. 
684.800 684.800 

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, cserepes dísznövény), Állatkerti bérlet 

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. és 

Gimázium  

Telepy u. 17. 

941.000 766.000 

Tárgyi jutalmazások,  zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, 

virágláda), öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség, tábori 

programok költsége) 

Weöres S. Ált. 

Isk. és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

750.600 750.600 

Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák, előadások 

(utazási költség, belépők, szakvezetés), zöldítés (növények, 

termőföld, kerti szerszámok, növényvédő szerek, műtrágyák), 

hulladéktároló vásárlás, folyóirat előfizetés,  evezés, 

sárkányhajózás 

 

ÖSSZESEN: 15.937.491 14.526.571  

 
A beérkezett pályázatokban megjelölt támogatási igény mindösszesen 14.526.571,- Ft. 

 

Az oktatási intézmények állami fenntartásban vannak, üzemeltetőjük jelenleg az önkormányzati alapítású 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK), a támogatási szerződést az iskolákra vonatkozóan az 

Önkormányzatnak vele kell megkötni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 29. 

Görgényi Máté s.k. 

        elnök 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat: 

 

 A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1) az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 

iskolák) intézményeiben 2017” pályázatot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sorról ……. Ft-tal 

támogatja. 

 

2) az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 

iskolák) intézményeiben 2017”  című pályázat keretében a 3205. számú költségvetési sor terhére az 

alábbi intézmények pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket 

biztosítja azzal, hogy az összegek felhasználási határideje: 2018. május 18.; az elszámolási határidő: 

2018. május 31.  

 
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

 

NÉV, CÍM 

 

 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

KIFIZETENDŐ 

(JAVASOLT 

ÖSSZEG, Ft) 

Csicsergő Óvoda  

Thaly K. u. 38. 
900.000 

Zöldítés (növények, kövek), kirándulások (útiköltség, 

programköltség), vetélkedők lebonyolítása (eszközök, 

játékok, jutalmak beszerzése), homokozó fölé napvédő 

szerkezet telepítése, fém kapu fával történő beborítása az 

autóforgalom ártalmainak csökkentésére 

        

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9.  
992.500 

Kirándulások és múzeumlátogatások lebonyolítása 

(útiköltség, belépők, előadások), madarász foglalkozás, 

zöldfelület és zöldsarok kialakítása, kert karbantartásához 

eszközök beszerzése, természet- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos könyvek, eszközök és játékok vásárlása 

        

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 10. 
535.000 

Kirándulások lebonyolítása (útiköltség, belépők), 

interaktív foglalkozás, kültéri ivókút beszerzése, udvari 

asztalok felújítása, zöldfelület és zöldsarok kialakítása 

        

Ferencvárosi Egy. 

Bölcsődei Intézm. 

Ráday u. 46.  
641.420 

Ráday utcai részlegben transzformátorház köré sövény 

telepítése, egészségvédelem (napvédő szerkezet 

kialakítása), füvesítés (fűmag) 
 

Kerekerdő Óvoda 

Vágóhíd u. 35-37. 
683.000 

Kirándulások lebonyolítása, zöldítés (virágföld, palánták, 

növények) 
        

Kicsi Bocs Óvoda 

Erkel u. 10. 
552.000 

Zöldítés (gyümölcsfák, sziklakerti növények, 

virághagymák, virágföld, növények, virágládák, virágtartó 

fal kialakítása), nádszövet fal vásárlása 

        

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 
320.000 

Múzeumpedagógiai előadások, „Bogárháton” program, 

madárbarát előadás, kirándulás (buszköltség, foglalkozás 

költsége), természetvédelmi témájú könyvek beszerzése, 

kiállítás a zöldprogram emlékeiből (anyag- és 

eszközvásárlás) 

        

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás u. 30. 
350.000 

„Bogárháton” program, akváriumi kellékek, zöldítés 

(növények, mulcs, terméskő, ágyásszegély, virágtartók, 

kaspók, cserépburkoló ,virágföld) 

        

Napfény Óvoda 

Napfény utca 4. 
1.022.000 

Foglalkozások költsége, zöldítés (növények,  virágok, fák, 

virágtartók, föld, kerti szerszámok és szemetes), 

kirándulások (buszbérlés, belépők), Madártani egyesületi 

tagság, akváriumi növények, halak pótlása, kisállatok 

tartásához élelem, fű pótlása, könyvek vásárlása, 

homokozók árnyékolóinak cseréje, kerti kiülő kialakítása 

       

Ugrifüles Óvoda  

Hurok u. 9. 
700.000 Zöldítés (fák, növények), napellenzők beszerzése        

 



 

 

 

 

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül) 

 
 

NÉV, CÍM 

 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

KIFIZETENDŐ 

(JAVASOLT 

ÖSSZEG, Ft) 

Bakáts Téri Ének-

Zenei Ált. Iskola 

Bakáts tér 12. 
760.000 

Szakkörök, kirándulások, kiállítások, múzeumi 

foglalkozások, tábor, vetélkedők, kézműves 

foglalkozások lebonyolítása (belépők, útiköltség, 

szállásdíj, anyagvásárlás), iskolai élőkert fenntartása 

(növények, madáretető, madáreleség, madáretető, 

anyagvásárlás), intézményi belépők (Állatkert, 

Vadaspark, Nemzeti parkok stb.) 

      

József A. Ált. Iskola 

és AMI Mester u. 67. 
641.800 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), 

verseny lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), 

intézményi zöldítés 

 

Ferencvárosi Komplex 

Óvoda, Ált. Isk. és 

EGYMI, Gát u. 6. 
335.000 

Kirádulás (útiköltség), környezetvédelmi napok 

versenyeinek megrendezése (alapanyag, jutalmazás, 

dokumentáláshoz fényképezőgép), zöldítés 

       

Kosztolányi D. 

Általános Iskola 

Ifjúmunkás u. 1. 
290.600 

Önkéntes családi nap keretében a tornaterem külső 

falának zöldítése (futtatórácsok, ágyások kialakítása, 

beültetése), pergola kialakítása, növényesítése), iskola 

ablakaiba növények ültetése 

 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Ált. 

Iskola  

Ifjúmunkás u. 13. 

2.886.851 

Intézményi belépők, útiköltség és foglalkozások 

(Csodák Palotája, Természettudományi Múzeum, 

Mezőgazdasági Múzeum, Csatornázási Művek), 

gyermekvasút foglalkozás, fém hulladékgyűjtő edények 

beszerzése, természet- és környezetvédelemi könyvek, 

szoftver vásárlása, zöldítés (növények, virágtartó), Öko-

Pack játszóházon részvétel 

       

Leövey Klára Gimn. 

Vendel u. 1. 
715.000 

Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás 

költségei), üzem- és múzeumlátogatások, versenyek, 

terepgyakorlat (utazási költség, szállás, étkezés, 

belépők), növényjelző táblák 

       

Molnár Ferenc 

Általános Iskola 

Mester u. 19. 
684.800 

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, cserepes 

dísznövény), Állatkerti bérlet 

       

Ferencvárosi Sport 

Ált. Isk. és Gimázium  

Telepy u. 17. 
766.000 

Tárgyi jutalmazások,  zöldítés (palánta, vetőmag, 

virágföld, virágláda), öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, 

útiköltség, tábori programok költsége) 

       

Weöres S. Ált. Isk. és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 
750.600 

Állatkerti belépő, kirándulások, múzeumi órák, 

előadások (utazási költség, belépők, szakvezetés), 

zöldítés (növények, termőföld, kerti szerszámok, 

növényvédő szerek, műtrágyák), hulladéktároló 

vásárlás, folyóirat előfizetés,  evezés, sárkányhajózás 

       

 

 

ÖSSZESEN: 14.526.571 
 

 

 
3) felkéri Polgármester Urat, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központtal, a bölcsődék, óvodák esetében pedig a nyertes pályázó 

intézményekkel kösse meg a támogatási szerződést.  
 

Határidő: 1) pont tekintetében: 2017. október 4. 

                2) pont tekintetében: 2018. május 18. és május 31. 



 

   3) pont tekintetében: 2017. október18. 

 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


