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Tisztelt Bizottság! 
 
 
Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan az idén is meg kívánja hirdetni az 
egyre népszerűbb „Zöld Udvar” pályázat a Belső- és Középső Ferencváros területén 
lévő társasházak részére. 
 
A pályázat elsődleges célja a társasházak belső udvarán közös zöldterületek 
létrehozása, valamint a meglévő kertek zöldfelületeinek növelése. 
 
A pályázaton elnyerhető támogatási összeg vissza nem térítendő. A támogatás összege 
a teljes bekerülési költség 80%-a, de maximum bruttó 500.000,- Ft. 
A kivitelezés kizárólag abban az esetben kezdődhet meg, ha a pályázó a 20%-os 
önrészt Önkormányzatunk részére megfizette. 
 
Fentiekre figyelemmel javaslom a T. Bizottság részére, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan 2014. évben is írja ki a „Zöld Udvar” pályázatot, az előterjesztés mellékletét 
képező pályázati felhívásban szereplő tartalommal. 
 
Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2014. február 27. 
 
 

Martos Dániel s.k. 
elnök 

 
Határozati javaslat: 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Belső- és 
Középső Ferencváros területén lévő társasházak részére a „Zöld Udvar 2014” 
pályázatot, az Sz-…/2014. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal meghirdeti.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat megjelentetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 
  



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága 

 
 
 

„ZÖLD UDVAR 2014” 
 
 
 
címmel pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. kerület Belső- és Középső Ferencváros  
területén lévő társasházak részére. 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság célja: 
a kerületi zöldfelületek növelése, a kerületben lakó polgárok egészségének megóvása, 
életminőségének javítása. 
A bizottság bruttó 7 millió Ft  összértékben hirdeti meg a pályázatot.  
 
A pályázat célja: Budapest IX. kerület Belső- és Középső Ferencváros területén levő 
társasházak belső udvarán közös zöldterületek létrehozása, valamint a meglévő kertek 
zöldfelületeinek növelése. 
 
A pályázat formája: Vissza nem térítendő támogatás, melynek összege egy Társasház 
esetében a teljes bekerülési költség maximum 80%-a, de legfeljebb bruttó 500.000 Ft. 
 
Pályázatnak tartalmaznia kell:  
 
1. Pályázó nevét, címét, cégszerű aláírását, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét 
 
2. Pályázati cél meghatározását 
 
3. A társasház udvarának paramétereit, műszaki alaprajzot (feltüntetve az udvar burkolatait, 

azok minőségét, típusát, vízelvezetési lehetőségeket) 
 
4. Pályázati cél megvalósítási tervét (a felhasználni kívánt növények faját, mennyiségét, az 

ültetés helyét, továbbá az egyéb felhasználandó anyagok /dézsa, termőföld stb./ tételes 
felsorolással és vázlatrajzzal) 

 
5. A megvalósítás várható (becsült!) költségét. 
 
6. Saját vagy egyéb külső forrás megnevezését (az önrész a teljes összeg legalább 20 %-a 

kell, hogy legyen). A pályázó az önrész összegét köteles forintban meghatározni. A 
társasház által vállalt pályázati önrész fix összeg, amely a támogatás mértékétől független. 

 
7. A társasház közgyűlési határozatát, melyben döntött a pályázaton való részvételről, a 

pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról és az önrész kifizetésének vállalásáról. 
Továbbá csatolja nyilatkozatát a kert további fenntartásáról, gondozásáról. 

 



Megvalósítás menete: 
 
A műszaki megvalósítás kivitelezhetősége tekintetében a pályázat beérkezését követően, a 
pályázat elbírálása előtt a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
környezetvédelmi tanácsadója – illetve megbízottja, továbbá lehetőség szerint a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és egy megbízott 
tagja helyszíni szemlét tarthat. 
A helyszíni szemle előzetes egyeztetés után, a Pályázó kapcsolattartójának jelenlétében 
történik. 
 
A megvalósításhoz szükséges kivitelezési terveket a társasházaknak nem kell elkészíteniük 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság határozat útján dönt a 
kivitelezést végző cégről.  
 
A nyertes pályázó és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
együttműködési megállapodást köt, melyben a pályázat kiíró vállalja az elnyert támogatás 
összegének biztosítását a munkához, a pályázó pedig az önrész átutalását az önkormányzat 
számlájára. A kivitelezés az önrész Önkormányzathoz történő megérkezése után kezdődik 
meg. Az átutalás tényét a pályázó levélben jelzi környezetvédelmi munkatárs részére (Vince 
Attiláné, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. kornyezetvedelem@ferencvaros.hu), melyben 
mellékeli a befizetés igazolásának fénymásolatát. A megállapodás érvénytelen, abban az 
esetben, ha az önrész a megállapodás aláírását követő 30 napon belül nem érkezik meg az 
Önkormányzat számlájára. 
 
A pályázat értékelése:  
 
A pályázat értékeléséről a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt. 
A pályázatokat 2014. június 15-ig lehet benyújtani a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Vince Attiláné, 1092 
Budapest, Bakáts tér 14.). További információk a 217-1725 telefonszámon, illetve a 
kornyezetvedelem@ferencvaros.hu címen kérhetők. 
A pályázatok elbírálása várhatóan 2014. július 31. napjáig történik meg. A pályázaton elért 
eredményekről a pályázók értesítést kapnak. 
A borítékra kérjük, írják rá: „Zöld Udvar pályázat 2014” 
 
A pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
 
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázó társasházakat, amelyek a munkák 
végrehajtását minél nagyobb önrész felhasználásával tervezik. 
Azokat a pályázatokat, amelyek a pályázati kiírásnak nem felelnek meg, érvénytelen 
pályázatnak kell tekinteni. 
 
 


