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Tisztelt Bizottság! 

 
 

Idén, 2021. szeptember 4. és 5. napján  kerül megrendezésre a Kiserdő Napja rendezvény a 

Kiserdő Egyesület szervezésében. A kerület lakosai által jól ismert és szeretett  Határ úti, vagy 

más néven Ferencvárosi Kiserdőben. 

 

A rendezvény célja, hogy a résztvevők megtapasztalják egy zöldváros-lakó felelősségteljes 

életmódját, továbbá hogy megtalálják a választ korunk egyik legfontosabb kérdésére: Mit kell 

tennünk annak érdekében, hogy Budapest átalakuljon és élhető legyen a 21. században? 

 

A programok 3 helyszínen kerülnek megrendezésre: a Civil Falu a párbeszéd helyszíne lesz, ahol 

a már meglévő zöld felületek védelméről, népszerűsítéséről és fenntartásuknak módjairól 

interaktív beszélgetések zajlanak. A megvitatott témák között a Galvani híd kérdésköre, a Kiserdő 

sorsa kiemelt jelentőséggel bír. 

A Zöld Közösségi Falvak a tapasztalás helyszíneként szolgálnak, az idelátogatók megoszthatják 

egymással a városi kertészkedésről, komposztálásról, hulladékcsökkentési trükkjeikről vagy a 

városi kerékpározásról összegyűjtött tapasztalataikat, valamit lehetőség nyílik Budapest zöld 

térképének elkészítésére és növények cseréjére. 

Az Erdő Közösségi Kulturális tér, itt az erdei közösségekkel, a növény és állatvilág közötti 

kapcsolatokkal lehet megismerkedni. Animált programok, élőkönytár, a témához kapcsolódó 

könyvbemutaók és kézműves foglalkozások várják az id látogatókat, valamint innen indulnak  a 

erdei túrák, melyek során a résztvevők az erdő és a város szimbiózisáról tanulhatnak. 

 

A programot szervező Kiserdő Egyesület az együttműködés érdekében megkereste Ferencváros 

Önkormányzatát, így a rendezvényen helyet kap a kerületi klímastratégiát készítő Magyar 

Környezeti Nevelési Egyesület, amely ismeretterjesztő, szemléletfomáló programot tart, 

valamint lehetőség nyílik az Önkormányzat által működtetett környezetvédelmi programok, 

pályázatok megismertetésére, népszerűsítésére is.  

 

A klímaváltozás okozta problémákat napi szinten a saját bőrünkön tapasztaljuk. A Kiserdő Napja 

rendezvényen boncolgatott kérdések,  megrendezésre kerülő programok elősegítik a ferencvárosi 

lakosság szemléletformálást, közösséget kovácsolnak és elindítják a változtatás iránti igény 

kialakulását. 

 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottságnak, hogy rendezvény költségeire -  szervezés, 

lebonyolítás -   250.000- Ft támogatást biztosítson a ’Kiserdő Egyesület’ számára   a 3205. 

„környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 
 

 

Fentiek alapján javaslom T. Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen 

elfogadni. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. július 26. 

 

                 Reiner Roland 

                alpolgármester 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

I.  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy  a 2021. szeptember 4. és 5. napján a ’Kiserdő 

Egyesület’ szervezésében megrendezésre kerülő ’Kiserdő Napja’ rendezvény költségeire -  

megszervezésére és lebonyolítására -  250.000- Ft támogatást biztosít a 3205. 

„környezetvédelem” költségvetési sor terhére.  

 

Határidő: 2021. július 28. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

II. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata és a Kiserdő Egyesület közötti  támogatási szerződés 

megkötéséről gondoskodjon. 

 

 

Határidő: 2021. augusztus 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  


