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Tisztelt Bizottság! 

 

A T. Bizottság a 2020. március 10. napján tartott ülésén, a VIK 51/2020. (III.10.) sz. számú 

határozatával döntött a „Zöld Udvar 2020” pályázat meghirdetéséről. A döntés értelmében a 

pályázati keretösszegre bruttó 10.000.000 Ft-ot (azaz tízmillió forintot) különített el a 3205. 

„környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 

 

A pályázati felhívásban megjelölt határidőre 14 érvényes pályázat érkezett be. 

 

A pályázatok áttekintését követően megállapítottuk, hogy a beérkezett támogatási igény 

mindösszesen 4.128.433,- Ft.  

 

A pályázat célja a társasházak belső udvarán közös zöldterületek létrehozása, valamint a 

meglévő kertek zöldfelületeinek növelése, fejlesztése. 

 

A pályázati anyagok szakmai áttekintését követően megállapítható, hogy mind a közös 

zöldterület létrehozását, mind a korábban kivitelezett kertek bővítését, mind pedig a 

szakszerűtlenül gondozott, elhanyagolt kertek rendbehozatalát és közösségi térré alakítását  

jelölték meg célként a társasházak.  

 

A pályázat utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat 50% támogatási 

intenzitású (50% társasházi önrész, 50% önkormányzati támogatás). 

A pályázati kiírás értelmében az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (100.000,- 

Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes társasház részére. 

 

A „Zöld Udvar 2020” pályázatra beérkezett 14 érvényes pályázatban megjelölt önrész, 

igényelt támogatási összeg, valamint a pályázati cél az alábbiak szerint foglalható össze: 

 

Társasház 

címe 

Tervezett 

költség (Ft) 
Önrész (Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Pályázati cél 

Kinizsi u. 33. 
907.034 453.517 453.517 

Kerékpár támaszok (8 db) és padok (4 

db) telepítése 

Tinódi u. 12. 400.000 200.000 200.000 

Közös zöldterület bővítéseárnyékot jól 

tűrő növényekkel (termőföld, növények, 

fenyőkéreg, szegélyek, beöntözés) 

Kihasználatlan beton kerti ládák 

virágokkal való feltöltése 

Vendelház 

Vendel u. 15-

17. 

585.093 292.547 292.547 

Közös zöldfelületek növelése, 

helyreállítása és karbantartása (föld és 

virágföld, tőzeg, mulcs, fűmag, 

lágyszárú és fásszárú növények, fűnyíró, 

metszőolló, komposztáló ágaprító) 

Tompa u. 13. 

A-B 650.000 325.000 325.000 

Közös zöldterület bővítése (fák ültetése), 

az udvar megrongálódott, 

balesetveszélyes burkolatának felújítása 

Lenhossék u. 

33. 
436.759 218.380 218.380 Automata öntözőrendszer telepítése   

 

Balázs Béla u. 

7.B. 

 

500.000 

 

250.000 

 

250.000 

 

Közös zöldfelületek bővítése (korosabb 

fák ültetése, amelyek egyből árnyékot 

adnak és az út mentén virágos cserjék 

telepítése) 



 

Viola u. 

20-24. A. 

 

570.000 

 

285.000 285.000 

Meglévő magaságyás megtámasztása, fű 

pótlása (konténer, trágyás termőföld, 

sóder, cement, telifa, gyökérírtás, 

burkolat részleges javítása, talajtisztítás, 

termőtalaj lerakás, fűmag és tápoldat) 

Gabona u. 5. 294.950 147.475 147.475 
Új növények telepítése (20 db cserje és 

210 db évelő virág)  

Thaly Kálmán 

u. 34. 
250.000 125.000 125.000 

Közös zöldterület felújítása, bővítése 

(meglévő zöld növényzet 

visszametszése, elhalt növények 

elszállítása, pótlása, talaj tápanyag 

pótlása és a füves területek felfrissítése)  

Sobieski János 

u. 15-17. 
436.000 218.000 218.000 

Tujasor száraz részeinek eltávolítása, 

gombásodás és kártevők elleni 

permetezése, növények visszavágása, 

füves területre esőztető rendszer 

telepítése 

Ráday u. 22. 543.035 271.518 271.518 

Magaságyás helyreállítása és telepítése, 

növény szigetek kialakítása az ablakok 

alatt (zsalukő, beton, beton festék, festő 

henger, murva, föld, évelő növények) 

Üllői út 73. 686.000 343.000 343.000 

Udvar felújítása (tereprendezés, 

talajcsere, murvás terület gyomtalanítása 

és frissítése, fák és bokrok metszése) 

Gyáli út 15/D-E 1.000.000 500.000 500.000 

Növényfal kialakítása (20 méter hosszan 

és 1,5 méter magasságig, 10 sor 540 db 

elemből a teljes felületen növények 

lennének elhelyezve) 

Bakáts tér 7. 997.991 498.996 4948.996 

Udvar felújítása (burkolat feltörése és 

elbontása, burkolat ágyazat feltöltése, 

geotextília, termőréteg és termőföld 

elhelyezése, zölfelület helyének 

kialakítása, szivárgó rérteg kialakítása, 

felületszivárgó elhelyezése, kerti csap 

kiépítése, burkolatszegély kialakítása, 

évelő lágy – és fásszárú növények 

kihelyezése) 

Összesen 

bruttó 
8.256.862 4.128.433 4.128.433   

 

 

 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Budapest, 2020. október „..” 

 

 

Árva Péter 

  elnök 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2020” című 

pályázatot a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére ....... Ft-tal támogatja. 

 

Határidő: 2020. október 20. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2020” 

című pályázat keretében a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére az alábbi 

társasházak pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott 

összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek felhasználási határideje: 2021. március 26., 

az elszámolás határideje: 2021. április 12.:  
 

 

Társasház 

címe 

Tervezett 

költség (Ft) 
Önrész (Ft) 

Támogatás 

(Ft) 
Pályázati cél 

Kinizsi u. 33. 
907.034 

  Kerékpár támaszok (8 db) és padok (4 

db) telepítése 

Tinódi u. 12. 400.000   

Közös zöldterület bővítése árnyékot jól 

tűrő növényekkel (termőföld, növények, 

fenyőkéreg, szegélyek, beöntözés) 

Kihasználatlan beton kerti ládák 

virágokkal való feltöltése 

Vendelház 

Vendel u. 15-

17. 

585.093   

Közös zöldfelületek növelése, 

helyreállítása és karbantartása (föld és 

virágföld, tőzeg, mulcs, fűmag, 

lágyszárú és fásszárú növények, fűnyíró, 

metszőolló, komposztáló ágaprító) 

Tompa u. 13. 

A-B 650.000   

Közös zöldterület bővítése (fák ültetése), 

az udvar megrongálódott, 

balesetveszélyes burkolatának felújítása 

Lenhossék u. 

33. 
436.759   Automata öntözőrendszer telepítése   

 

Balázs Béla u. 

7.B. 

 

500.000 

  Közös zöldfelületek bővítése (korosabb 

fák ültetése, amelyek egyből árnyékot 

adnak és az út mentén virágos cserjék 

telepítése) 

Viola u. 

20-24. A. 

 

570.000 

 

  

Meglévő magaságyás megtámasztása, fű 

pótlása (konténer, trágyás termőföld, 

sóder, cement, telifa, gyökérírtás, 

burkolat részleges javítása, talajtisztítás, 

termőtalaj lerakás, fűmag és tápoldat) 

Gabona u. 5. 294.950   
Új növények telepítése (20 db cserje és 

210 db évelő virág)  

Thay Kálmán u. 

34. 
250.000   

Közös zöldterület felújítása, bővítése 

(meglévő zöld növényzet 

visszametszése, elhalt növények 

elszállítása, pótlása, talaj tápanyag 

pótlása és a füves területek felfrissítése)  

 



 

Sobieski János 

u. 15-17. 
436.000   

Tujasor száraz részeinek eltávolítása, 

gombásodás és kártevők elleni 

permetezése, növények visszavágása, 

füves területre esőztető rendszer 

telepítése 

Ráday u. 22. 543.035   

Magaságyás helyreállítása és telepítése, 

növény szigetek kialakítása az ablakok 

alatt (zsalukő, beton, beton festék, festő 

henger, murva, föld, évelő növények) 

Üllői út 73. 686.000   

Udvar felújítása (tereprendezés, 

talajcsere, murvás terület gyomtalanítása 

és frissítése, fák és bokrok metszése) 

Gyáli út 15/D-E 1.000.000   

Növényfal kialakítása (20 méter hosszan 

és 1,5 méter magasságig, 10 sor 540 db 

elemből a teljes felületen növények 

lennének elhelyezve) 

Bakáts tér 7. 997.991   

Udvar felújítása (burkolat feltörése és 

elbontása, burkolat ágyazat feltöltése, 

geotextília, termőréteg és termőföld 

elhelyezése, zölfelület helyének 

kialakítása, szivárgó rérteg kialakítása, 

felületszivárgó elhelyezése, kerti csap 

kiépítése, burkolatszegély kialakítása, 

évelő lágy – és fásszárú növények 

kihelyezése) 

Összesen 

bruttó 
8.256.862    

 

Határidő: 2020. október 20. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a 

pályázaton nyertes társasházakkal kösse meg a támogatási szerződést. 

 

Határidő: 2020. november 20. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 


