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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 T. Bizottság a VVKB. 212/2014. (VI.19.) számú határozatával meghirdetett „Intézményi 

Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” 

beérkezett pályázatokat a 2014. november 26-i ülésén bírálta el, és a VVKB. 320/2014. 

(XI.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy intézmények pályázati céljait az alábbiak 

szerint támogatja: 

 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

 

AZ INTÉZMÉNY 

NEVE, CÍME 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Csicsergő Óvoda,  

Thaly Kálmán u. 38. 

Udvar zöldítése, kirándulások, előadások 

szervezése, múzeumi órák, vetélkedők 

szervezése, jutalmazása, szemléltető eszközök 

beszerzése 

 

400.000 

Epres Óvoda,  

Epreserdő u. 10. 

Gumitéglás terület bővítése, zöldsarok bővítése-

fejlesztése 

400.000 

Ferencvárosi Egyesített 

Bölcsődei Intézmények 

„Varázskert Bölcsőde“, 

Thaly Kálmán u. 17. 

Füves terület megújítása, virágültetés, kiskert 

létrehozása 

 

 

230.000 

Liliom Óvoda,  

Liliom utca 15. 

Öko-sarok létesítése (terepasztalok, mérőedény, 

fényképezőgép, földgömb, térkép, játékok, 

könyvek, folyóiratok) 

 

180.000 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás utca 30. 

Kirándulás, madarász-foglalkozások, érzékelő 

ösvény kialakítása (farönkök, kövek, kavicsok, 

fenyőkéreg, takarófólia, ágyásszegély) 

 

 

160.000 

Napfény Óvoda,  

Napfény utca 4. 

Madarász ovi, egynyári növények beszerzése, 

kerti eszközök, kirándulás, belépőjegyek, 

madárodúk, madártani egyesületi tagság, 

kisállatok gondozásához élelem, forgács, 

Planetáriumi belépő  

 

 

350.000 

 

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül) 

 

 

AZ INTÉZMÉNY 

NEVE, CÍME 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Ferencvárosi Komplex 

Óvoda, Általános Iskola 

és EGYMI, Gát u. 6. 

Környezetvédelmi jeles napok lebonyolítása 

(vetélkedőkhöz anyagvásárlás, jutalmazás), 

természetvédelmi kirándulás (buszbérlés, 

kisvasút, belépők, étkezés) 

 

 

210.000 

Kosztolányi Dezső Kiskertek kialakítása (komposztáló,  



 

Általános Iskola, 

Ifjúmunkás utca 1. 

esővízgyűjtő medence, padok, növények, kerti 

eszközök) 

220.000 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Általános 

Iskola, Ifjúmunkás u. 13. 

Sövény kialakítása (növények, tőzeg, trágya, 

termőföld, csepegtető-rendszer)  

 

 

270.000 

Leövey Klára 

Gimnázium és Szki, 

Vendel u. 1. 

Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás 

költségei), terepgyakorlat szervezése (szállás, 

étkezés, utazás, belépők, szakvezetés), állatkerti 

belépők, üzemlátogatások (utazási költség), 

környezetvédelmi előadó honoráriuma, folyosók 

növényesítése  

 

 

 

380.000 

Molnár Ferenc Általános 

Iskola, Mester u. 19. 

Állatkerti belépők, folyosók növényesítése, 

akváriumok kialakítása és berendezése, 

kirándulás, jutalmazások 

 

390.000 

Telepy Károly 

Testnevelési Általános 

Iskola és Gimnázium, 

Telepy u. 17. 

Növényesítés, jutalomtábor (szállás, étkezés, 

utazás, tábori programok), múzeumi 

foglalkozások, jutalmazás  

 

 

400.000 

Weöres Sándor 

Általános Iskola és 

Gimnázium, Lobogó u. 

1. 

Állatkerti belépő, békamentő akció (utazás), 

növényesítés (növények, trágya, termőföld, 

virágtartó ládák, edények), kerti szerszámok, 

öntöző berendezés, folyóirat előfizetés 

 

 

410.000 

 

A 2013. január 1. napjától hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

értelmében az oktatási intézmények fenntartója az állam, üzemeltetője a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központ. 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a fenti jogszabály-változásra figyelemmel az oktatási 

intézmények tekintetében Önkormányzatunk a támogatási szerződést a Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központtal kötötte meg, így a támogatási összeggel a Központ 

számolt el. 

 

Az Epres Óvoda 2015. február 16. napján kelt kérelmében foglaltak alapján a T. Bizottság a 

VVKB. 105/2015. (II.18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az intézmény részére 

biztosított támogatás felhasználásának célját „műfüves udvar kialakítására” módosítja. 

 

A szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatási összeg felhasználásáról az Önkormányzat 

felé valamennyi intézmény, és a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ határidőben 

benyújtotta, melyek a Pénzügyi Irodán a megtekinthetőek. 

 

A támogatási összeg felhasználásakor a környezetvédelemmel kapcsolatos célok 

megvalósítását valamennyi intézmény szem előtt tartotta, és a támogatási összeget ennek 

megfelelően használta fel, azonban a jóváhagyott témakörön belül néhány esetben minimális 

eltérés tapasztalható. 

 

Az „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési 

intézményeiben” pályázaton nyújtott támogatási összegek felhasználása az intézményekben az 

alábbiak szerint alakult: 

 

 



 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

 

AZ INTÉZMÉNY 

NEVE, CÍME 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Csicsergő Óvoda,  

Thaly Kálmán u. 38. 

Udvar zöldítése, kirándulások, előadások 

szervezése, múzeumi órák, vetélkedők 

szervezése, jutalmazása, szemléltető eszközök 

beszerzése 

 

400.000 

Epres Óvoda,  

Epreserdő u. 10. 
Műfüves udvar kialakítása 

400.000 

Ferencvárosi Egyesített 

Bölcsődei Intézmények 

„Varázskert Bölcsőde“, 

Thaly Kálmán u. 17. 

Füves terület megújítása, virágültetés, kiskert 

létrehozása 

 

 

230.000 

Liliom Óvoda,  

Liliom utca 15. 

Fényképezőgép, játékok, könyvek, folyóiratok 

beszerzése 

 

180.000 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás utca 30. 

Kirándulás, madarász-foglalkozások, érzékelő 

ösvény kialakítása (farönkök, kövek, kavicsok, 

fenyőkéreg, takarófólia, ágyásszegély, lazúr, 

virágföld, madáritató agyag) 

 

 

160.000 

Napfény Óvoda,  

Napfény utca 4. 

Madarász ovi, egynyári növények beszerzése, 

kerti eszközök, kirándulás, belépőjegyek, 

madárodúk, madártani egyesületi tagság, 

kisállatok gondozásához élelem, forgács, 

Planetáriumi belépő, akváriumi kellékek 

 

 

350.000 

 

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül) 

 

 

AZ INTÉZMÉNY 

NEVE, CÍME 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Ferencvárosi Komplex 

Óvoda, Általános Iskola 

és EGYMI, Gát u. 6. 

Környezetvédelmi jeles napok lebonyolítása 

(vetélkedőkhöz anyagvásárlás, jutalmazás), 

természetvédelmi kirándulás (buszbérlés, 

kisvasút, belépők, étkezés), könyvek (képes 

határozók), cserepes növények beszerzése 

 

 

210.000 

Kosztolányi Dezső 

Általános Iskola, 

Ifjúmunkás utca 1. 

Kiskertek kialakítása (komposztáló, 

esővízgyűjtő medence, padok, növények, kerti 

eszközök) 

 

220.000 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Általános 

Iskola, Ifjúmunkás u. 13. 

Sövény kialakítása (növények, tőzeg, trágya, 

termőföld, csepegtető-rendszer)  

 

 

270.000 

Leövey Klára Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás  



 

Gimnázium és Szki, 

Vendel u. 1. 

költségei), terepgyakorlat szervezése (szállás, 

étkezés, utazás, belépők, szakvezetés), állatkerti 

belépők, üzemlátogatások (utazási költség), 

környezetvédelmi előadó honoráriuma, folyosók 

növényesítése  

 

 

380.000 

Molnár Ferenc Általános 

Iskola, Mester u. 19. 

Állatkerti belépők, folyosók növényesítése, 

akváriumok kialakítása és berendezése, 

kirándulás, jutalmazások 

 

390.000 

Telepy Károly 

Testnevelési Általános 

Iskola és Gimnázium, 

Telepy u. 17. 

Növényesítés, jutalomtábor (szállás, étkezés, 

utazás, tábori programok), múzeumi 

foglalkozások, jutalmazás  

 

 

400.000 

Weöres Sándor Általános 

Iskola és Gimnázium, 

Lobogó u. 1. 

Állatkerti belépő, békamentő akció (utazás), 

növényesítés (növények, trágya, termőföld, 

virágtartó ládák, edények), kerti szerszámok, 

öntöző berendezés, folyóirat előfizetés 

 

 

410.000 

dőlt betű= eltérés 

 

 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy „Intézményi Zöldprogram és 

környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” keretében, a kerületi 

oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatást a határozati javaslatban 

foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

 

Budapest, 2015. november 12. 

 

Görgényi Máté s.k. 

elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Intézményi 

Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” 

keretében, a kerületi oktatási (Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül), és 

nevelési intézmények részére nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

AZ INTÉZMÉNY 

NEVE, CÍME 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Csicsergő Óvoda,  

Thaly Kálmán u. 38. 

Udvar zöldítése, kirándulások, előadások 

szervezése, múzeumi órák, vetélkedők 

szervezése, jutalmazása, szemléltető eszközök 

beszerzése 

 

400.000 

Epres Óvoda,  

Epreserdő u. 10. 
Műfüves udvar kialakítása 

400.000 



 

Ferencvárosi Egyesített 

Bölcsődei Intézmények 

„Varázskert Bölcsőde“, 

Thaly Kálmán u. 17. 

Füves terület megújítása, virágültetés, kiskert 

létrehozása 

 

 

230.000 

Liliom Óvoda,  

Liliom utca 15. 

Fényképezőgép, játékok, könyvek, folyóiratok 

beszerzése 

 

180.000 

Méhecske Óvoda 

Ifjúmunkás utca 30. 

Kirándulás, madarász-foglalkozások, érzékelő 

ösvény kialakítása (farönkök, kövek, kavicsok, 

fenyőkéreg, takarófólia, ágyásszegély, lazúr, 

virágföld, madáritató agyag) 

 

 

160.000 

Napfény Óvoda,  

Napfény utca 4. 

Madarász ovi, egynyári növények beszerzése, 

kerti eszközök, kirándulás, belépőjegyek, 

madárodúk, madártani egyesületi tagság, 

kisállatok gondozásához élelem, forgács, 

Planetáriumi belépő, akváriumi kellékek 

 

 

350.000 

 

ISKOLÁK (A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központon keresztül) 

 

AZ INTÉZMÉNY 

NEVE, CÍME 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

Ferencvárosi Komplex 

Óvoda, Általános Iskola 

és EGYMI, Gát u. 6. 

Környezetvédelmi jeles napok lebonyolítása 

(vetélkedőkhöz anyagvásárlás, jutalmazás), 

természetvédelmi kirándulás (buszbérlés, 

kisvasút, belépők, étkezés), könyvek (képes 

határozók), cserepes növények beszerzése 

 

 

210.000 

Kosztolányi Dezső 

Általános Iskola, 

Ifjúmunkás utca 1. 

Kiskertek kialakítása (komposztáló, 

esővízgyűjtő medence, padok, növények, kerti 

eszközök) 

 

220.000 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Általános 

Iskola, Ifjúmunkás u. 13. 

Sövény kialakítása (növények, tőzeg, trágya, 

termőföld, csepegtető-rendszer)  

 

 

270.000 

Leövey Klára 

Gimnázium és Szki, 

Vendel u. 1. 

Fotópályázat lebonyolítása (kiállítás és díjazás 

költségei), terepgyakorlat szervezése (szállás, 

étkezés, utazás, belépők, szakvezetés), állatkerti 

belépők, üzemlátogatások (utazási költség), 

környezetvédelmi előadó honoráriuma, folyosók 

növényesítése  

 

 

 

380.000 

Molnár Ferenc Általános 

Iskola, Mester u. 19. 

Állatkerti belépők, folyosók növényesítése, 

akváriumok kialakítása és berendezése, 

kirándulás, jutalmazások 

 

390.000 

Telepy Károly 

Testnevelési Általános 

Iskola és Gimnázium, 

Telepy u. 17. 

Növényesítés, jutalomtábor (szállás, étkezés, 

utazás, tábori programok), múzeumi 

foglalkozások, jutalmazás  

 

 

400.000 

Weöres Sándor Általános 

Iskola és Gimnázium, 

Állatkerti belépő, békamentő akció (utazás), 

növényesítés (növények, trágya, termőföld, 

 

 



 

Lobogó u. 1. virágtartó ládák, edények), kerti szerszámok, 

öntöző berendezés, folyóirat előfizetés 

410.000 

 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2015. november 18. 
 


