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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 Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a VIK 68/2020. (VII.28.) sz. számú 

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

köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” pályázat meghirdetéséről.  

A meghirdetett pályázatra határidőben 11 intézménytől érkezett be pályázati anyag.  

 

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

iskolák) intézményeiben 2020” pályázatra beérkezett 11 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. 
1.230.000 1.000.000 

Kerékpár- és eszköztároló kialakítása, tudáspróba szervezése 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos témában, 

környezet- és természetvédelemmel, fenntarthatósággal 

kapcsolatos kirándulások, terepgyakorlatok lebonyolítása, 

szakkönyvek beszerzése a csoportoknak fenntarthatóság 

témában. 

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9.  
850.000 800.000 

Gyümölcsöskert bővétése, zöldség-, fűszer- és konyhakert 

kialakításával (magas ágyás, növények, fűmag, palánták, 

szobanövények, trágya, virágföld, fűszernövények), 

komposztláda és kerti szerszámok tárolására alkalmas láda 

beszerzése, múzeumlátogatás (Természettudományi Múzeum, 

Múzeumpedagógia foglalkozás, Természetvédelmi Egyesület 

„Madarász Ovi” foglalkozás. 

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 10. 
1.180.000 870.000 

Előkert átalakítása, udvar zöldítése (új növények ültetése, 

virágládák elhelyezése, kavicsos rész csökkentése), szenzoros 

ösvény bővítése, Állatkert, vadaspark látogatása 

Óvodai Zöld Nap tartása (gyermekek szemléletformálása játékos 

feladatokkal és ismeretterjesztéssel). 

Ferencvárosi Egy. 

Bölcsődei Intézm. 

Ráday u. 46.  

627.245 627.245 
Napvitorla telepítése,  szemléletformáló könyvek, eszközök 

(kukásautó játék) beszerzése. 

Kerekerdő Óvoda 

Vágóhíd u. 35-37. 
2.698.447 2.698.447 

Madáretető – és itató, porfürdőzésre alkalmas hely kialakítása, 

fészekoduk számának növelése, zöldfelület képzés, növelés. 

(tanösvény, konyhakert, fűszer- és gyógynövénykert kialakítása), 

komposztálók kialakítása, környezet,- és természetvédelemmel 

kapcsolatos kirándulások, előadások, terepgyakorlatok 

lebonyolítása és üzemlátogatás, (autóbusz kirándulások), 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, 

szakkönyvek és eszközök beszerzése, (kézi nagyítók, 

bogárnézók, memóriajátékok, interaktív táblák), kerékpár tárolók 

kialakítása. 

Kicsi Bocs Óvoda 

Erkel u. 10. 
850.000 850.000 

Zöldítés (termőföld visszapótlás, virágpalánták, évelő növények 

bokrok, kúszónövények és szobanövények vásárlása), meglévő 

magaságyások kezelése, komposztáló kialakítása, kerékpár tároló 

kialakítása, felnőtt képzés (nevelőtestületi kirándulás a 

szigetmonostori Ökoszigetre). 

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 
540.000 480.000 

Ismeretterjesztő programok, foglalkozások, bemutatók, 

kirándulások buszköltsége, természetvédelmi témájú könyvek 

beszerzése. 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás u. 30. 
461.960 400.000 

Évelő növények, hagymás virágok ültetése, konyhakertekben 

virágföld pótlása és cseréje, speciális levegőtisztító mohafal 

készítése. 

Kerékpártároló cseréje, környezetvédelmi előadás 

megszervezése, érzékelő ösvény megújsítása (kisebb-nagyobb 



 

kavics, mulcs, kukorica csutkahomok, parafadugó stb. 

beszerzése), sün garázs és verébszálló – lakótelep kihelyezése, 

kincses kereső, memória tábla felállítása az udvaron, kertünk 

madarai-ismeretterjesztő tábla kihelyezése. 

Napfény Óvoda 

Napfény utca 4. 
2.336.000 2.000.000 

A természet és épített környezet védelmét, fejlesztését szolgáló 

kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése. 

Zölfelület-képzés, növelés (fásítás, virágosítás, „zöld kerítés” 

létrehozása), Állatkerti és múzeumi órákon, foglalkozásokon 

való részvétel, tehetséggondozó, fezárkóztató és 

környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök, fakultációk 

lebonyolítása, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 

versenyek, vetélkedők, kiállítások lebonyolítása, jutalmazás, 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, 

szakkönyvek, eszközök vásárlása, 

gyermekek környezetvédelmi szemléletének kialakításához 

eszközök beszerzése, zöldsarok kialakítása. 

Ugrifüles Óvoda  

Hurok u. 9. 
345.000 310.000 

Konyhakert kialakítása (2 db magaságyás, virág- és termőföld 

keverék, palánták, magvak és kerti kisszerszámok) 

 

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
 

NÉV, CÍM 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

Dió Általános 

Iskola, 

Készségfejlesztő 

Iskola, EGYMI és 

Kollégium 

Friss u. 2. 

784.000 784.000 

Zöldfelületek növelése, karbantartása (kerti szerszámok, védő 

felszerelés, növények, palánták, magok magaságyás, ágdaráló, 

mechanikus fűnyíró beszerzése), komposztáló telepítése, 

gyógy- és füszernövények préselt/laminált gyűjteményének 

beszerzése. 

 

ÖSSZESEN: 11.902.652 10.819.692  

Pályázatot nyújtott még be, a Belső-Pesti Tankerületi Központ által működtetett intézmények közül: 

- Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

- Kosztolányi Dezső Általános Iskola 

- Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 

- Leövey Klára Gimnázium 

- Molnár Ferenc Általános Iskola 

- Ferencvárosi Sport Általános Iskola És Gimnázium 

- Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 

- Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium. 

Ezen intézmények esetében a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2020. szeptember 

08-án tartott ülésén VIK 81/2020. (IX.8.) számú határozatában azt a döntést hozta, hogy az „Intézményi 

zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) 

intézményeiben 2019” pályázatok kapcsán a VIK 53/2020. (III.10.) sz. határozatban meghatározott 

felhasználási határidő 2020. május 15. napjáról 2021. május 15. napjára, valamint a szakmai és pénzügyi 

beszámolók leadásának határideje 2020. május 29. napjáról 2021. május 29. napjára módosítja, így ezek az 

intézmények a 2019. évben odaítélt támogatási összeget 2020. évben kapják meg. 

A beérkezett érvényes pályázatokban megjelölt támogatási igény mindösszesen 10.819.692,- Ft. 

Tekintettel arra, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásban vannak, a támogatási szerződést az 

iskolákra vonatkozóan az Önkormányzatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kell megkötni. 

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

 

Budapest, 2020. október „..” 

 

    Árva Péter 

        elnök 



 

Határozati javaslat: 
 

 A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1) az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 

Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” című pályázat keretében 

ferencvárosi bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézmények pályázati céljainak megvalósítását 

a 3205. számú költségvetési sor terhére.  A pályázaton elnyert összegek felhasználási határideje: 2021. 

május 15., az elszámolási határidő: 2021. május 30.  

 

 

 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Csicsergő Óvoda 

Thaly K. u. 38. 

Kerékpár- és eszköztároló kialakítása, tudáspróba szervezése természet- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos témában, környezet- és 

természetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos kirándulások, 

terepgyakorlatok lebonyolítása, szakkönyvek beszerzése a csoportoknak 

fenntarthatóság témában. 

        

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9.  

Gyümölcsöskert bővétése, zöldség-, fűszer- és konyhakert kialakításával 

(magas ágyás, növények, fűmag, palánták, szobanövények, trágya, virágföld, 

fűszernövények), komposztláda és kerti szerszámok tárolására alkalmas láda 

beszerzése, múzeumlátogatás (Természettudományi Múzeum, 

Múzeumpedagógia foglalkozás, Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi” 

foglalkozás. 

        

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 10. 

Előkert átalakítása, udvar zöldítése (új növények ültetése, virágládák 

elhelyezése, kavicsos rész csökkentése), szenzoros ösvény bővítése, Állatkert, 

vadaspark látogatása. 

Óvodai Zöld Nap tartása (gyermekek szemléletformálása játékos feladatokkal 

és ismeretterjesztéssel). 

        

Ferencvárosi 

Egy. Bölcsődei 

Intézm. 

Ráday u. 46.  

Napvitorla telepítése,  szemléletformáló könyvek, eszközök (kukásautó játék) 

beszerzése.  

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 35-

37. 

Madáretető- és itató, porfürdőzésre alkalmas hely kialakítása, fészekoduk 

számának növelése, zöldfelületképzés, növelés, (tanösvény, konyhakert, 

fűszer- és gyógynövénykert kialakítása), komposztálók kialakítása, környezet- 

és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, 

terepgyakorlatok lebonyolítása és üzemlátogatás (autóbusz kirándulások), 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek és 

eszközök beszerzése (kézi nagyítók, bogárnézók, memóriajátékok, interaktív 

táblák), kerékpártárolók kialakítása. 

        

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Erkel u. 10. 

Zöldítés (termőföld visszapótlás, virágpalánták, évelő növények, bokrok, 

kúszónövények és szobanövények vásárlása), meglévő magaságyások kezelése, 

komposztáló kialakítása, kerékpártároló kialakítása, felnőttképzés 

(nevelőtestületi kirándulás a szigetmonostori Ökoszigetre). 

        

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 

Ismeretterjesztő programok, foglalkozások, bemutatók, kirándulások 

buszköltsége, természetvédelmi témájú könyvek beszerzése. 
        

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás u. 30. 

Évelő növények, hagymás virágok ültetése, konyhakertekben virágföld pótlása 

és cseréje, speciális levegőtisztító mohafal készítése. 

Kerékpártároló cseréje, környezetvédelmi előadás megszervezése, érzékelő 

ösvény megújítása (kisebb-nagyobb kavics, mulcs, kukorica kukorica csutka, 

homok, parafadugó stb. beszerzése), süngarázs és verébszálló – lakótelep 

kihelyezése, kincses kereső, memóriatábla felállítása az udvaron, kertünk 

madarai – ismeretterjesztő tábla kihelyezése. 

        

Napfény Óvoda 

Napfény utca 4. 

A természet és épített környezet védelmét, fejlesztését szolgáló 

kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése. 
       



 

Zölfelületképzés, növelés (fásítás, virágosítás, „zöld kerítés” létrehozása), 

állatkerti és múzeumi órákon, foglalkozásokon való részvétel, 

tehetséggondozó, fezárkóztató és környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök, 

fakultációk lebonyolítása, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 

versenyek vetélkedők, kiállítások lebonyolítása, jutalmazás, természet- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök 

vásárlása, gyermekek környezetvédelmi szemléletének kialakításához eszközök 

beszerzése, zöldsarok kialakítása. 

Ugrifüles Óvoda  

Hurok u. 9. 

Konyhakert kialakítása (2 db magaságyás, virág- és termőföld keverék, 

palánták, magvak és kerti kisszerszámok) 
       

 
ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 

 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Dió Általános 

Iskola, 

Készségfejlesztő 

Iskola, EGYMI 

és Kollégium 

Friss u. 2. 

Zöldfelületek növelése, karbantartása (kerti szerszámok, védő felszerelés, 

növények, palánták, magok magaságyás, ágdaráló, mechanikus fűnyíró 

beszerzése), komposztáló telepítése, 

gyógy- és füszernövények préselt/laminált gyűjteményének beszerzése. 

       

 

 

ÖSSZESEN: 
 

 

 

Határidő: 2020. október 06. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2) a 2020. évben megítélt támogatási összegről szóló megállapodások megkötésére csak abban az esetben 

kerülhet sor, amennyiben a pályázó a korábbi pályázaton nyert összeggel elszámolt. 

 
Határidő: 2020. október 06. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Belső-Pesti 

Tankerületi Központtal, a bölcsődék, óvodák esetében pedig a nyertes pályázó intézményekkel kösse 

meg a támogatási szerződést.  
 

Határidő:  2020. október  30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


