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Tisztelt Bizottság! 
 
 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB. 88/2012. 
(III.21.) sz. határozata alapján a „Komplex környezetvédelmi program”-ra 1.200.000,- Ft-ot 
különített el. 
A Leövey Klára Gimnázium által koordinált és a 2008. évben megkezdett kerületi komplex 
környezetvédelmi programot Önkormányzatunk ebben az évben is folytatni szeretné. 
 
A program jól működik, sikerült a kerületi intézményeket összefogó környezetvédelmi 
programokat megvalósítani. A 2012/2013. tanév vonatkozó  környezetvédelmi koncepciót 
Leövey Klára Gimnázium szakemberei elkészítették, az Sz-…/2012. sz. előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Kérem a T. Bizottságot, hogy a Komplex Környezettudatos Nevelés 2012/2013. tanévre 
vonatkozó program megvalósítását –a környezetvédelmi költségvetési soron lévő előirányzat 
felhasználását figyelembe véve- 800.000,- Ft-tal támogassa. 
 
 

 
Budapest, 2012. szeptember 13. 
 
       Martos Dániel s.k. 
                                                                         elnök 
   
 
 
           
 
Határozati javaslat:         
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-
…/2012. számú előterjesztés mellékletét képező Ferencvárosi Komplex Környezettudatos 
nevelés 2012/2013. tanévre vonatkozó program megvalósítása céljából a Leövey Klára 
Gimnázium részére 800.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 3205. környezetvédelmi 
költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Sz-…/2012. sz. előterjesztés mellékletét 
képező támogatási szerződés aláírásáról. 
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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A Ferencvárosi  
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Ferencvárosban az önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévtől 

egyre zökkenőmentesebben folyik a környezettudatos nevelés összehangolása. Kezdetben ez az 

együttműködés az iskolák bevonásával történt, három éve már az óvodák is csatlakoztak. 

A környezettudatos nevelés az óvodák bekapcsolódásával két térszínen egymással 

párhuzamosan (óvodák + alsó tagozatos évfolyamok, illetve felső tagozatosok + gimnáziumi 

évfolyamok együttese) egymás tevékenységéről értesülve/tudva, időnként egy-egy közös programban 

közös részvétellel zajlik. 

  

Programunk célja továbbra is a már jól bejáratott, sikeres tevékenységek megtartása azzal, hogy 

minden tanévben az adott évfolyamokba újabb gyerekcsoportok „nőnek bele”, így a kerületünk 

gyerekei középsős-nagycsoportos koruktól egészen az érettségiig részesülnek környezettudatos 

nevelésben. Ez a folyamat azért fontos, mert az egyes évfolyamok környezeti nevelése egymásra 

épülve egy egészséges környezettudatos gondolkodású, felelősségteljes döntéseket hozni képes 

nemzedék felnevelésében tevőlegesen vesz részt. 

 

A munkacsoport célja a továbbiakban is az ismeretek bővítésének, a tapasztalatszerzések 

lehetőségének segítése, megszervezése, elsősorban a kerületen belüli programok tervezésével. Ezért a 

2012-2013-as tanév komplex környezettudatos nevelési programjában az intézmények 

környezetvédelmi megbízottjai/felelősei számára az eddig májusban tartott tanévzáró továbbképzést az 

év folyamán meghirdetett, akkreditált továbbképzéseken való részvételi lehetőség (2-3 fő) anyagi 

hozzájárulásával is szeretnénk bővíteni. 

Ugyanakkor a tervezett programok között helyet szánunk egy rendkívüli óvodai drogprevenciós 

továbbképzésnek, amely a már bevált játékos módszerek bemutatását, begyakoroltatását hivatott 

átadni más óvodák számára. 

 

A jelen pályázat keretében megvalósításra szánt programok: 

 

Az eddigi, már hagyományossá vált programok:  

 

o Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvénye 

o környezetvédelmi világnapokról való megemlékezések 

o a szelektív hulladékgyűjtés folytatása 

o kerületi kiállítás szervezése hulladék felhasználással kapcsolatosan 

o kerületi takarítónap 

o kerületi környezetvédelmi diákkör 

o előadások a környezetszennyezés, hulladék felhasználás témakörből 

o kiállítások: óvodai és iskolai 



o komplex vetélkedők: felső tagozatosok és gimnazisták számára külön-külön 

o tavaszi növényültetések és -telepítések az intézményben, illetve az udvarán 

o üzemlátogatások 

o madárovi, madársuli előadások 

o állatkerti és múzeumi órák 

 

Új célok, programok: 

 

o az egészség és környezetszennyezés kapcsolatának tudatosítása: előadások 

o „A gyönyörű természeti környezetünk - Budapest” - fotomontázs kiállítás felső tagozatos és 

gimnazista tanulók műveiből 

o Továbbképzés a környezetvédelmi megbízottaknak:  

-  drogprevenció az óvodákban óvodai és alsó tagozatos nevelők számára 

- péntek délutáni Kincsesbányai továbbképzés: az erdei iskolai projektek eszközeinek 

megismerése. 

o Esetlegesen meghirdetett, a további évek környezettudatos nevelésében alkalmazható 

tanfolyamon/előadássorozaton való részvétel biztosítása legalább 2-3 fő számára (mint például 

a 2011. tavaszán meghirdetett „A hulladékgazdálkodás és a fogyasztói társadalom 

ismeretanyagához kötődő nevelési feladatok elméleti és gyakorlati problémái, lehetőségei” 

című, vagy 2012 őszén a Humusz szövetség által meghirdetett "A hulladékgazdálkodás és a 

fogyasztói társadalom ismeretanyagához kötődő nevelési feladatok elméleti és gyakorlati 

problémái, lehetőségei" című akkreditált pedagógus-továbbképzés) 



A 2012/2013 tanév komplex környezettudatos nevelésének tervezett programjai: 

 

 

ŐSZ 

� év eleji alakuló értekezlet az egyes intézmények környezetvédelmi megbízottainak. Téma: a 

2012/2013 tanév környezettudatos nevelési tervének pontosítása, aktualizálása  

� iskolák és óvodák: az őszi környezetvédelmi világnapokról való megemlékezések 

� Nyúldombi vigasságok: kerületi óvodai verseny a sport, a környezetvédelem (szelektív 

hulladékgyűjtés, állatok, növények) és az egészséges életmód tükrében (Napfény óvoda 

szervezésében) 

� mobilitási heti programon való részvétel. Gimnáziumoknak a mobilitási napi program  

� tehetséggondozás keretében természet- és környezetvédelem témájú kerületi diákkör 

szervezése. Cél: a környezettudatos gondolkodásmód megalapozása, erősítése 

� Szakmai nap:  az óvodai drogprevenció foglalkozás a Méhecske óvodában 

� kerületi takarítónap/takarító hét 

� környezetünk védelme – télre készülés: az avar összeszedése (kórokozók áttelelése elleni 

védelemként), madáretetők kihelyezése 

� Hagyományos kiállítás az őszi avar és termények felhasználásával a Méhecske óvodában 

� Novemberben, decemberben testvér óvodai-iskolai keretek közt közös programok 

szervezése: játszó délutánok, bábozás, bábkészítés → hulladékból is 

� A hagyományos hulladék felhasználáson alapuló kreatív tevékenység meghirdetése 

„Hulladékból társasjáték” címmel   

� madárovi, madársuli előadások 

 

TÉL 

�  A „Hulladékból társasjáték” kiállítása az FMK-ban (ismét Kerek András segítségével) 

� Óvodák: madáretetők vendégei  

� Iskolák, óvodák: Múzeumi órák/foglalkozások a környezetvédelemmel kapcsolatban 

(Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum: Vadászati, halászati és 

környezetvédelmi kiállítások) 

� januárban, februárban folytatódnak a testvér óvodai-iskolai kapcsolat közös programjai 

 

 

TAVASZ 

� Iskolák: üzemlátogatások (pl. Csepeli Szennyvíztisztító, Rákospalotai Hulladékhasznosító), 

állatkerti programok 



� Óvodai, alsó tagozatos környezetvédelmi programok, kirándulások: a MME Madarászovi- 

Madarászsuli programja keretében foglalkozásokon való részvétel (mint a tavalyi 

évben), természet-figyelések a szabadban: kirándulások 

� „A gyönyörű környezetünk”– fotomontázs kiállítás felső tagozatos és gimnazista tanulók 

műveiből 

� madárovi, madársuli előadások 

� Föld Napi Komplex kerületi vetélkedők: általános iskolák között és a gimnáziumok között 

külön-külön (hagyományos áprilisi programok) 

� Az általános iskolai komplex vetélkedők helyezettjeinek jutalomkirándulás  

� Óvodák és iskolák: növényültetés/telepítés az intézményben, vagy az udvarán   

� Május elején szakmai nap az intézményi környezetvédelmi megbízottak számára:  

szakmai úttal egybekötött értékelése az éves munkának, tapasztalatok, jobbító ötletek, és 

a jövő évi program vázlatos felállítása. Lehetséges utak: a) Salgótarjáni üveggyár, 

Medves, Somoskő. b) Ipolytarnóc, Mátravidéki erőmű c) Visegrád-Nagymaros - 

Esztergom (Duna múzeum, Suzuki gyár) 

A szakmai napot együtt tartjuk idén is a kerületi biológia, földrajz és kémia 

munkaközösséggel, mivel a környezettudatos nevelés kialakításában, erősítésében e 

három tárgy a hathatós segítség. (Az egyes szakmai csoportok tagjai gyakran egyúttal a 

környezettudatos nevelés intézményi megbízottjai is) 

 

SZAKMAI JAVASLAT:  a programjaink megvalósítása a tanév őszi időszakában igen nehézkes, 

gyakran lehetetlen (pl. az idei továbbképzéseknél), mivel az anyagi háttere valamikor csak ősz végén, 

tél elején áll rendelkezésre. Szeptemberben még az „óvodák a természetben” program egy része is 

megtartható.  Szakmai oldalról tehát az őszi időszak tervei hiányosan teljesíthetők. Amennyiben 

lehetőség lenne rá, ne tanévre, hanem naptári évre kapjunk támogatást decemberi elszámolással, mert 

így az új tanév első programjai is megvalósulhatnának. (a nyári hónapokban, amikor nincs tanév, 

természetesen a program sem zajlik), a tavasziak pedig nem torlódnának össze.  

   

Budapest, 2012-08-30. 
 
 
 
 

       Gerséné Varga Ildikó 
     A 2012/2013 tanévi komplex program  

 felelőse 
 
 
 
 
 



TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
(törzskönyvi azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 
15735722-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006, képviseletében a 
kötelezettségvállalásra vonatkozó 2/2012. (III.02.) polgármesteri és jegyzői együttes 
intézkedésben foglaltak alapján Temesiné Apollónia Aranka irodavezető, továbbiakban: 
Támogató), másrészről a Leövey Klára Gimnázium 1096 Bp. Vendel u. 1. képviseli: Bánhegyesi 
Zoltán, adószám:……………………………………………………………, bankszámlaszám: 
……………………………………………....., mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) 
 
között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1. A támogatás összege, célja 
 
1.1. Támogató 800.000,- Forint, azaz nyolcszázezer forint egyszeri pénzügyi támogatást 
(továbbiakban: támogatás) nyújt Támogatott részére. 
 
1.2. A támogatás célja: A Ferencvárosi Komplex Környezettudatos Nevelés 2012/1013 
programjának megvalósítása 
 
1.3. Támogató a pénzügyi támogatást az éves költségvetési rendelete 3205. számú sorának 
terhére, a VVKB ……./2012.(IX. 19) számú határozata alapján nyújtja. 
 
 
2. A támogatás átutalása és a felhasználás módja 
 
2.1. Támogató köteles: 
 

a) Jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatást átutalni a Támogatott 
bankszámlájára 2012. október 15. napjáig; 

b) Ellenőrizni, hogy a Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően 
teljesíti. 

 
2.2. Támogatott köteles: 
 

a) A támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott cél megvalósításával 
közvetlenül kapcsolatos kiadásokra felhasználni 2013. június 30. napjáig; 

b) A támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni és Támogatót a 
támogatás, annak felhasználására kikötött határidőben történő felhasználását 
akadályozó bármely okról azonnal értesíteni; 

c) Biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a 
Támogatott egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, akár a megvalósítás 
befejezése előtt, akár a befejezést követően, akár személyesen, akár megbízottai révén, 
ellenőrizhesse. A támogatási összeg mértékéig a Támogatott köteles betekintést 
biztosítani nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben teljes körű adatszolgáltatásra köteles. Támogatott köteles gondoskodni 
a támogatásból beszerzett eszközök hozzáférhetőségéről, helyszíni megtekintésének 



lehetőségéről. Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre jogosult részére megadni; 

d) A támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló 
számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre 
jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni, és nyilvántartani; 

e) A támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013. június 
30. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni Támogató részére. A 
beszámolónak a következőket kell tartalmaznia: 

• szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljának 
megvalósulásáról, 

• pénzügyi beszámolót a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott elszámolási 
szabályoknak megfelelően elkészítve: összesítő lapon a felmerült költségek 
tételes felsorolását (szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján 
összesítve), a pénzügyi bizonylatokat, 

• teljességi nyilatkozatot a Támogatott képviselőjének cégszerű aláírásával 
ellátva, amelyben a Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, 
hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok a 
Támogatott elszámolási nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre. 

 
 
3. A támogatás elszámolása 
 
3.1. Támogatott a támogatás felhasználásáról a nevére kiállított számlákkal (bérjellegű 
kiadások esetén megbízási szerződéssel, számfejtési bizonylattal) számol el, melyből csak a 
ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek vehetők 
figyelembe. 
 
3.2. Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben 
teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a 
pénzügyi teljesítés igazolása céljából. 
 
3.3. A támogatás elszámolása minden esetben forintban történik, külföldi bizonylatok hiteles 
fordításáról a Támogatott gondoskodik, valamint csatolja a valutabeváltásról szóló bizonylatot 
is. 
 
3.4. Támogatottnak az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a következő 
szöveget: „A VVKB ………/2012.(IX.19.) számú  800.000,- Ft összegű, Bp. Főv. IX. Ker. 
Ferencváros Önkormányzati támogatás elszámolására felhasználva”. Az e szöveggel ellátott 
eredeti bizonylatokról a támogatott másolatot készít, ezt követően a másolaton feltünteti, hogy 
az az eredetivel mindenben megegyezik. A hitelesített másolatot a szervezet képviselője 
dátumozza, aláírásával és pecsétjével látja el és azok az összesítő lap kíséretében a pénzügyi 
beszámoló részét kell képezzék. 
 
3.5.A beszámoló benyújtását követő 60 napon belül Támogató írásban nyilatkozik a 
beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból nem alkalmas 
a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató határidő tűzésével 
Támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 
 



3.6. Amennyiben Támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 
kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást rendeltetés-, illetve szerződésszerűen használta-e fel, Támogató a jegybanki 
alapkamattal növelten kötelezheti Támogatottat a támogatás visszafizetésére. 
 
 
4. A szerződés megszűnése, szerződésszegés 
 
4.1. A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését. 
 
4.2.Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha 
Támogatott a támogatásra irányuló pályázatában (kérelmében) annak szakmai, pénzügyi 
tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy súlyosan megszegi 
jelen szerződésből, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírásokból eredő kötelezettségeit, így 
különösen, ha: 

a) a támogatást Támogatott nem használja felaz erre megszabott határidőig; 
b) a támogatást Támogatott nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel 

vagy nem a jelen szerződésben, illetőleg a pályázatában részletesen meghatározott 
feladatokat valósítja meg; 

c) Támogatott akadályozza, vagy meghiúsítja a jelen szerződéssel kapcsolatos 
ellenőrzést; 

d) Támogatott a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó 
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget; 

e) Támogatott késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő 
lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével; 

f) Támogatott póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási 
kötelezettségének (lásd. 3.6. pont); 

g) Támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget a jelen szerződés 2.2. d) 
pontjában előírt kötelezettségének. 

 
4.3.Amennyiben Támogató a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, Támogatott 
köteles a támogatása jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét, illetőleg annak az általa 
nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni Támogató bankszámlájára. A 
visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési lehetőséget Támogató nem biztosít. 
 
 
5. Záró rendelkezések 
 
5.1. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásának napján lép hatályba. 
 
5.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
5.3. Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges 
vitáikat közvetlen tárgyalás útján rendezik. Felek a szerződést elolvasták, megértették, majd – 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.  
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