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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
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----------------------------------------------- 
  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
 



 
 
 

Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 

A korábbi évekhez hasonlóan a József Attila Városrészi Önkormányzat területén lévő lakóépületek 
(társasházak) részére a „Föld Napja” (április 22.) alkalmából közös pályázat meghirdetését javaslom 
8800 db egynyári virágpalánta telepítésére.   
 
Erre a Tisztelt Bizottsággal közösen lenne lehetőség az előző évekhez hasonlóan, tekintettel arra, hogy 
a József Attila Városrészi Önkormányzat külön pénzügyi forrással nem rendelkezik (2012-ben erre a 
célra a bruttó 1.620.520,-Ft-os szerződés megkötésére került sor).  Kérem, hogy a mellékletben csatolt 
pályázati kiírást fogadják el. A tervezet szerint a pályázók lakóépületenként (társasházanként) maximum 
200 db egynyári virágpalántára pályázhatnak (kb. 30.000 Ft bruttó érték). A nyertes pályázóknak – a 
lakóépület előtti közterületen vagy előkertben – a növények szakszerű elültetését és gondozását 
vállalniuk kell. 
 
A pályázatra történő jelentkezési lap benyújtásának határideje 2013. 04. 10. 16 óra.  
 
A József Attila Városrészi Önkormányzat a RÖNK 8/2013.(III.07.) számú határozatában úgy döntött, 
hogy felkéri a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Föld Napja 
alkalmából idén is támogassa közös pályázat kiírását a József Attila Városrészi Önkormányzat területén 
lévő lakóépületek (társasházak) részére egynyári virágpalánták ültetésére vonatkozóan, és az ehhez 
szükséges pénzügyi fedezetet a 3205. sz. környezetvédelmi sor terhére (maximum bruttó 2 millió forint 
erejéig) biztosítsa.  
 
Felkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati 
javaslatot. 
 
Budapest, 2013. március 12. 
 

Görgényi Máté s.k. 
elnök 

                                                                                                  József Attila Városrészi Önkormányzat 
 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2013. évi „Föld 
Napja” alkalmából a Sz-…../2013. számú előterjesztés mellékletét képező  pályázat kerül kiírásra  a 
József Attila Városrészi Önkormányzat területén lévő lakóépületek (társasházak) részére egynyári 
virágpalánták ültetésére a 2013. évi költségvetés 3205 sz.  számú sora terhére. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 30 nap 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

és a József Attila Városrészi Önkormányzat 

PÁLYÁZATOT 
 
hirdet a „Föld Napja”  alkalmából a lakókörnyezetben található zöld felületek fejlesztésére. 

A pályázaton részt vehetnek a Bp. IX. József Attila és az Aszódi úti lakótelep és a MÁV-házak 
területén lévő  társasházak. 
 
A pályázaton társasházanként legfeljebb 200 darab egynyári virágpalánta igényelhető. 
 
Pályázati feltételek: 
- A pályázó vállalja a pályázaton elnyert növények  elültetését és  gondozását. 
- A telepítendő növények a közterületen, előkertekben kerülhetnek kihelyezésre. 
- Társasházanként csak egy pályázat nyújtható be. 
- Pályázni  a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet. 
 
 

Pályázat benyújtási határideje: 2013. április 10. 16 óra. 
 

A pályázatokat a József Attila Városrészi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Kirendeltségén (1098 Bp., 
Toronyház u.3/a.), az Aszódi lakótelepi Ügyfélszolgálati Kirendeltségen (Bp., IX. Ecseri út 19.) – 
ügyfélfogadási időben – írásban (a pályázati lap kitöltésével) lehet benyújtani. 
 
A pályázatról további tájékoztatást az alábbi telefonszámon és e-mail címen lehet kérni: 
Telefon: 280-7195,  
fax: 280-1826,  
e-mail: lakotelep@ferencvaros.hu 
 
A pályázatban a társasház kapcsolattartójának nevét, telefonszámát fel kell tüntetni. 
 
A pályázatokat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  a József Attila 
Városrészi Önkormányzat javaslatát figyelembe véve bírálja el. 
 
Az elbírálás során előnyt jelent: a pályázó társasház részéről „egyéb” zöldfelület fejlesztési 
munkálatok saját költségen történő vállalása (pl: bokrok, cserjék ültetése, füvesítés). 
 
A pályázat eredményéről a nyertesek írásban kapnak értesítést. 
 
Budapest, 2013. március  
 
 

Martos Dániel 
Elnök 

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság 

Görgényi Máté 
Elnök 

József Attila Városrészi Önkormányzat 
 

 
 



 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
A „Föld Napja alkalmából” meghirdetett 

PÁLYÁZATHOZ  
 
 

Beérkezett: 2013. ……hó …….nap 
                                                                                              Sorszám:………………………….. 
 
Pályázó adatai: 
A József Attila Lakótelep és az Aszódi úti lakótelep, valamint a MÁV házak területén lévőtársasház 
megnevezése: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
A lakóház (társasház) kapcsolattartója (a kiültetésért, a  gondozásért felelős személy vagy személyek): 
Név Cím telefon e-mail 

    
    
 
A virágosítani, vagy gondozni kívánt terület megjelölése: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
A pályázók által igényelt növények társasházankénti mennyisége maximum 200 lehet. (Az elnyerhető növény 
mennyisége a beérkezett igények nagyságától függ.) 
 

Igényelhető növények Igényelt mennyiség 
Egynyári virágpalánta - vegyes  

 
A Pályázó által vállalt egyéb” zöldfelület fejlesztési munkálatok saját költségen történő vállalása (pl: 
bokrok, cserjék ültetése, füvesítés). 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Alulírott Pályázó/Társasház nyilatkozom, hogy vállaljuk az elnyert növények általunk megjelölt területen történő 
elültetését és az elnyert növények szükségleteinek megfelelő gondozását. 
 
 
 

…………………………………… 
(aláírás)* 

*A közös képviselő vagy az Intéző Bizottság tagja írja alá, a társasház pecsétjével ellátva. 
 
 


