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Tisztelt Bizottság!
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a VIK 12/2021. (VII.13.) sz. számú
határozatával döntött az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és
köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” pályázat meghirdetéséről.
A meghirdetett pályázatra határidőben 19 intézménytől érkezett be pályázati anyag, továbbá határidőn túl
érkezett a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pályázata.
Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2021” pályázatra beérkezett 19 érvényes pályázatban megjelölt tervezett költség, az
igényelt összeg és a témakör az alábbiak szerint foglalható össze:
ÓVODÁK

NÉV, CÍM

Csicsergő Óvoda
Thaly K. u. 38.

TERVEZETT
KÖLTSÉG
(Ft)

IGÉNYELT
ÖSSZEG
(Ft)

1.230.000

1.000.000

600.000

550.000

Kerekerdő Óvoda
Vágóhíd u. 35-37.

1.777.800

1.777.800

Kicsi Bocs Óvoda
Erkel u. 10.

4.100.000

4.100.000

540.000

480.000

Csudafa Óvoda
Óbester u. 9.

Liliom Óvoda
Liliom utca 15.

TÉMAKÖR
Kirándulások, terepgyakorlatok lebonyolítása a fenntarthatóságra
nevelés jegyében (busz, program és anyagköltség), tudáspróba
szervezése (eszköz és jutalmak), szakkönyvek beszerzése
fenntarthatóság témában a csoportok számára, szelektív
hulladékgyűjtők beszerzése
Konyhakert kialakítása (palánták, magok, fűszernövények,
termőföld, trágya, komposzt, tápoldat és szerszámok beszerzése)
zöldfelületek bővítése az udvaron és az épületen belül
(növények, fűmag, trágya, mulcs, virágföld, balkonládák, vázák,
kaspók, kerti díszek beszerzése) akvárium karbantartása (táp,
vitaminok, vízkezelő szerek, díszítő elemek beszerzése)
kerékpártároló bővítése, Természettudományi Múzeum látogatás,
múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi”
foglalkozásán való részvétel
Zöldfelület képzése, fejlesztése (évelő virágok, virágföld,
játéktalicska, cirokseprű és más kerti eszközök beszerzése)
levendulamező kialakítása, komposztáló beszerzése,
csapadékmérő vásárlása„Zöldkönyvtár” kialakítása, Kalap Jakab
előadásával egybekötött faültetés, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi” foglalkozásán való
részvétel, kirándulások szervezése :Állatkert, Magyar
Természettudományi Múzeum, Magyar Mezőgazdasági
Múzuem, Sas-hegyi Látogatóközpont, Pilisi Len Látogató
Központ, Királyréti Erdei Iskola, Gyadai Tanösvény, Visegrádi
hegység és a Dunakanyar (busz bérletidíj, belépő díjak)
Zöldfelületek képzése, fejlesztése (növények telepítése a
csoportszobákba, az épület korlátjaira, az első udvarra és a
kiskertekbe, virágföld vásárlás) mendence és környezetének
korszerűsítése (balesetveszélyes tuskó eltávolítása, öntött
gumiburkolattal a medence kibélelése, kopó és ütéscsillapító
réteg készítése, kerti szegély befejezése a medence körül,
vízelvezető és aknafedő behelyezése), pancsoló kialakítása (kerti
zuhany és egyéb szerelvények beszerzése, telepítése a gyerekek
zuhanyoztatásához) nevelőtestületi képzés (a szigetmonostori
Ökoszigeten, ahol elsajátíthatók az újrahasznosítás, a
környezettudatos gondokodás és az öngondoskodás módjai)
Házhoz megy a Vadaspark programban való részvétel (a
Kárpátmedence őshonos fajainak megismerése zoopedagógusok
előadása során), Kirándulás a Mogyoróhegyre (az erdő és a víz
témakörben előadás meghallgatása), Bogárháton programban

Méhecske Óvoda
Ifjúmunkás u. 30.

518.780

460.000

Napfény Óvoda
Napfény utca 4.

2.664.000

2.348.000

Ugrifüles Óvoda
Hurok u. 9.

510.000

450.000

való részvétel (előadás bogarakról és rovarokról), Tüskéshátú
madártanoda (játékos ismeretterjesztő foglalkozás a madarakról)
Bakonyi denevérkutatás (1 órás előadás a denevérek világáról)
Víztakarékos csapvég és csaptelepfej felszerelése az intézmény
csapjaira, homok-víz asztalok elhelyezése a csoportszobákban
(mértékegységek, halmazállapotok, a víz használatának
megismerése az eszközön keresztül), kerti párakapuk számának
bővítése, zöldsarok kialakítása akvárium telepítésével,
melegítőizzók és UV fénycsövek beszerzése a meglévő
terráriumba, zöldfelületek fejlesztése (magaságyás cseréje,
talajcsere, tárgyázás, az Eszetergomi Vízügyi Múzeum
meglátogatása (interaktív szemléletformáló előadás)
1 db helyiség légkondicionálása, tehetséggondozó műhely
működtetése környezeti nevelés témakörben, élőkerítés
helyreállítása (leylandi ciprusok beszerzése), „Madarász Ovi”
foglalkozás folytatása, bogárháton foglalkozás tartása,
állatbemutató foglalkozások tartása, zöldfelületek képzése,
bővítése (virágláda, virágföld, egynyári növények,
fűszernövények és kerti szerszámok beszerzése) ÖKO
környezettudatos ház kialakítása az udvaron, Vadaspark,
múzeum és állatkert látogatás (autóbuszbérlés, belépők,
szakvezetések díja) Madártani Egyesület tagsági díjának
kifizetése, fűpótlás, eszközök beszerzése (távcsövek,
bornézegetők, nagyítók, kísérletező készletek, mikroszkópok)
természetvédelemhez kapcsolodó könyvek beszerzése,
kerékpártároló kibővítése, magaságyás létrehozása
Zöldfelületek fejlesztése, képzése (virágföld, virág és
növénypalánták, öntözőtömlő és tömlőkocsi beszerzése)
Madáretetők és madáritatók vásárlása, természetvédelemmel
kapcsolatos szakkönyvek, játékok beszerzése

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül)
NÉV, CÍM

TERVEZETT
KÖLTSÉG
(Ft)

IGÉNYELT
ÖSSZEG
(Ft)

Dió Általános
Iskola,
Készségfejlesztő
Iskola, EGYMI és
Kollégium
Friss u. 2.

860.000

830.000

Weöres Sándor
Ált. Isk. és Gim.
Lobogó u.1.

925.000

925.000

Kőrösi Csoma
Sándor

800.000

800.000

TÉMAKÖR
Zöldfelületek fejlesztése (3 db kerekesszékkel megközelíthető
magaságyás kialakítása, kaspók, virágcserepek, termőföld,
tárgya, takarófólia, fűszernövények, virágmag, cserjék
beszerzése) raklap beszerzése vertikális zöldfelületek
kialakításához, fedett kerékpártároló kialakítása, természet- és
környezetvédelemmel kapcsolatos programok, vetélkedők és
kiállítások megtartása, szakkönyvek beszerzése, kirándulás a
Tisza-tavi Ökocentrumba (buszbérlés, belépők megvásárlása)
Zöldfelületek fejlesztése (egynyári virágok, cserjék, rózsák,
termőföld, tápoldat, növényvédőszerek, virágládák és kaspók
beszerzése) zöldsarok kialakítása az épületen belül beltéri
növényekkel, kerti szerszámok beszerzése, az udvar füvesítése,
természetvédelmi és tájvédelmi területek meglátogatása
(útiköltség, belépők, szakvezetés díja), békamentő program
meglátogatása (utazási költség), a Csepeli szennyvíztisztítómű
megtekintése a felsőbb évesekkel (buszbérlés), a
Természettudományi Múzeum Búvár termének és a Fűvészkert
meglátogatása (belépők, szakvezetés díja) folyóiratok beszerzése
(Természet Búvár, Földgömb, National Geographic), 2 db
pihenőpad vásárlása, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése,
Állatkerti belépőjegyek vásárlása alsó és felső tagozatos
tanulóknak
Zöldfelület felújtása, képzése és növelése a nagy udvaron
(kikopott gyepfelülelet fellazítása, komposzt terítése, újravetés,

Kéttannyelvű Ált.
Isk.
Ifjúmunkás. u. 13.

tereprendezés) Évelő növények beszerzése, kinti virágládákba
ültetése

József Attila Ált.
Iskola Alapfokú
Művészeti Isk.
Mester u. 67.

400.000

400.000

Bakáts Téri Énekzenei Ált. Isk.
Bakáts tér 12.

467.030

450.000

Ferencvárosi
Sport Ált. Isk. és
Gim.
Telepy u. 17.

1.017.000

842.000

Kosztolányi
Dezső Ált. Isk.
Ifjúmunkás u. 1.

485.000

410.000

Szent-Györgyi
Albert Ált. Isk. és
Gim.
Lónyay u. 4-8.

1.129.600

1.129.600

Leövey Klára
Gimnázium
Vendel u. 1.

1.475.000

1.390.000

590.000

590.000

Ferencvárosi
Komplex Óvoda,
Ált. Isk.és
EGYMI
Gát u. 6.

Tavaszi természetismerti program a Miocén parkban (a „Hogyan
hat a klímaváltozás az ízeltlábúakra?” elnevezési témahét
keretein belül az intézmény tanulói ellátogatnak az ipolytarnóci
ősmaradványokhoz, mely kirándulás új geológiai ismeretek és az
akkori klímaváltozás állatokra és növékenyre gyakorolt
hatásainak megismerését adja a diákoknak. Megismerkedhetnek
az őslábnyomokkal, ősfákkal, Miocén erdővel és a lombkorona
sétánnyal)
Kirándulások szervezése:Állatkerti látogatás, túra a Sas-hegyi
természetvédelmi területen, Békamentés Farmoson, barlangtúra a
Pálvölgyi cseppkőbarlangnál, Pilisi len hosszú túra, vezetet túra a
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, 2 napos erdeiiskola EgerFelsőtárkányban (utazási költség, belépődíj) zöldfelületek
fejlesztése (lágyszárú növények, sövénybokrok, kertiszerszámok
beszerzése)
Állatkerti látogatás szervezése, zöldfelületek bővítése
(virágcserepek, vetőmag, növénypalánták, virágföld, tápoldatok
beszerzése) környezetvédelmi- egészségügyi vetélkedő és „A
Föld, víz levegő projektnap” megszervezése (anyagköltség,
jutalmak díja) jutalomtábor szervezése, a legtöbb zöld pontot
gyűjtő diákoknak (útiköltség, szállásdíj, tábori programok
költségei)
Az iskola udvarában található padok felújítása (lazúrok, lenolaj,
csavarelemek, egyéb szerelékek beszerzése), napvitorla pótlása,
zöldfelület képzés, növelés (gyeppótlás, ágyásszegély, mulcs,
virágföld, trágya, beszerzése) természet- és
környezetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők
szervezése (anyagköltség, jutalmak) természet- és
környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek,
eszközök beszerzése, kupakgyűjtő beszerzése, tehetséggondozó,
felzárkóztató szakkörök, kisfakultációs tevékenységek
lebonyolítása (anyagköltség), kerékpár- és rollertárolók felújítása
(rozsdátalanítás, festés, biztonságossá tétel), madáretetők és
itatók beszerzése
Zöldfelület képzés, növelés (fák, virágok beszerzése) környezetés természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások,
terepgyakorlatok és üzemlátogatások lebonyolítása, Állatkerti és
múzeumi foglalkozások tartása
tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk
támogatása, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
versenyek, vetélkedők és kiállítások szervezése (anyagköltség,
jutalmak) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, eszközök vásárlása,
tantermi szelektív hulladékgyűjtők beszerzése
„Madarak földön, vízen, levegőben” pályázat meghirdetése
(anyagköltség, jutalom), természet- és környezetvédelmi verseny
szervezése (anyagköltség, jutalom) kirándulások szervezése:
Paks 2, Váci Cementmű, Csodák Palotája, Állatkert,
Természettudományi Múzeum (útiköltség, belépődíjak)
zöldfelületek bővítése (növények, virágföld és kertészeti
eszközök beszerzése), szelektív hulladékgyűjtők beszerzése
Zöldfelületek képzése, feljesztése és gondozása (szegélynyíró
fűkasza, lombsöprű, védőkesztyű, arcvédő plexi, fák, bokrok és
lágyszárú növények beszerzése) padok és lugas kialakítása,
komposztáló és méhlegelő létesítése, Vetélkedők szervezése
(anyagköltség, jutalmazás)

ISKOLÁK (Budapesti Komplex Szakképzési Centrumon keresztül)
NÉV, CÍM

BKSZC Gundel
Károly
Vendéglátó és
Turisztikai
Technikum
Ecseri út 7.

ÖSSZESEN:

IGÉNYELT
ÖSSZEG
(Ft)

TÉMAKÖR

2.873.915

2.011.740

Szelektív hulladékgyűjtők és komposztálók beszerzése „Mi
szedjuk” szemétszedési programhoz eszközök beszerzése
(szemétszedő csipesz, szemeteszsák, gumikesztyű), Fedett
kerékpár és rollertároló kialakítása, ÖKO szakkör keretein belül
látogatás az Állatkertbe, Duna-Ipoly Nemzeti Parkba, eszközök,
jutalmak vásárlása a szakkörrön résztvevő diákoknak, Tavaszi
ÖKO-nap tartása, „Természet a városban” – 5 db iskolai udvari
földrajzóra, Sas-hegyi vezett foglalkozáson való részvétel,
Fenntartható fejlődés földrajz verseny (anyagköltség, kirándulás,
jutalom) Vertikális zöldfelület képzés

22.963.125

20.944.140

TERVEZETT
KÖLTSÉG
(Ft)

A beérkezett érvényes pályázatokban megjelölt támogatási igény mindösszesen 20.944.140,- Ft.
Tekintettel arra, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásban vannak, a támogatási szerződést az
iskolákra vonatkozóan az Önkormányzatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központtal, továbbá a Gundel Károly
Vendéglátó és Turisztikai Technikumból érzekő pályázat pozitív elbírálása esetén a Budapesti Komplex
Szakképzési Centrummal kell szerződést kötnie.
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Budapest, 2021. október 06.

Árva Péter s.k.
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 2021” című pályázat keretében
ferencvárosi köznevelési (óvodák, iskolák) intézmények pályázati céljainak megvalósítását a 3205.
számú költségvetési sor terhére. A pályázaton elnyert összegek felhasználási határideje: 2022. május
20., az elszámolási határidő: 2022. június 8.
ÓVODÁK
NÉV, CÍM

TÉMAKÖR

Kirándulások, terepgyakorlatok lebonyolítása a fenntarthatóságra nevelés
Csicsergő Óvoda jegyében (busz, program és anyagköltség), tudáspróba szervezése (eszköz és
Thaly K. u. 38.
jutalmak), szakkönyvek beszerzése fenntarthatóság témában a csoportok
számára, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése
Konyhakert kialakítása (palánták, magok, fűszernövények, termőföld, trágya,
komposzt, tápoldat és szerszámok beszerzése) zöldfelületek bővítése az
udvaron és az épületen belül (növények, fűmag, trágya, mulcs, virágföld,
Csudafa Óvoda
balkonládák, vázák, kaspók, kerti díszek beszerzése) akvárium karbantartása
Óbester u. 9.
(táp, vitaminok, vízkezelő szerek, díszítő elemek beszerzése) kerékpártároló
bővítése, Természettudományi Múzeum látogatás, múzeumpedagógiai
foglalkozáson való részvétel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület „Madarász Ovi” foglalkozásán való részvétel
Zöldfelület képzése, fejlesztése (évelő virágok, virágföld, játéktalicska,
cirokseprű és más kerti eszközök beszerzése) levendulamező kialakítása,
komposztáló beszerzése, csapadékmérő vásárlása„Zöldkönyvtár” kialakítása,
Kerekerdő
Kalap Jakab előadásával egybekötött faültetés, a Magyar Madártani és
Óvoda
Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi” foglalkozásán való részvétel,
Vágóhíd u. 35kirándulások szervezése :Állatkert, Magyar Természettudományi Múzeum,
37.
Magyar Mezőgazdasági Múzuem, Sas-hegyi Látogatóközpont, Pilisi Len
Látogató Központ, Királyréti Erdei Iskola, Gyadai Tanösvény, Visegrádi
hegység és a Dunakanyar (busz bérletidíj, belépő díjak)
Zöldfelületek képzése, fejlesztése (növények telepítése a csoportszobákba, az
épület korlátjaira, az első udvarra és a kiskertekbe, virágföld vásárlás)
mendence és környezetének korszerűsítése (balesetveszélyes tuskó eltávolítása,
Kicsi Bocs
öntött gumiburkolattal a medence kibélelése, kopó és ütéscsillapító réteg
Óvoda
készítése, kerti szegély befejezése a medence körül, vízelvezető és aknafedő
Erkel u. 10.
behelyezése), pancsoló kialakítása (kerti zuhany és egyéb szerelvények
beszerzése, telepítése a gyerekek zuhanyoztatásához) nevelőtestületi képzés (a
szigetmonostori Ökoszigeten, ahol elsajátíthatók az újrahasznosítás, a
környezettudatos gondokodás és az öngondoskodás módjai)
Házhoz megy a Vadaspark programban való részvétel (a Kárpátmedence
őshonos fajainak megismerése zoopedagógusok előadása során), Kirándulás a
Liliom Óvoda
Mogyoróhegyre (az erdő és a víz témakörben előadás meghallgatása),
Liliom utca 15.
Bogárháton programban való részvétel (előadás bogarakról és rovarokról),
Tüskéshátú madártanoda (játékos ismeretterjesztő foglalkozás a madarakról)
Bakonyi denevérkutatás (1 órás előadás a denevérek világáról)
Víztakarékos csapvég és csaptelepfej felszerelése az intézmény csapjaira,
homok-víz asztalok elhelyezése a csoportszobákban (mértékegységek,
halmazállapotok, a víz használatának megismerése az eszközön keresztül),
Méhecske Óvoda kerti párakapuk számának bővítése, zöldsarok kialakítása akvárium
Ifjúmunkás u. 30. telepítésével, melegítőizzók és UV fénycsövek beszerzése a meglévő
terráriumba, zöldfelületek fejlesztése (magaságyás cseréje, talajcsere,
tárgyázás, az Eszetergomi Vízügyi Múzeum meglátogatása (interaktív
szemléletformáló előadás)
Napfény Óvoda 1 db helyiség légkondicionálása, tehetséggondozó műhely működtetése

TÁMOGATÁSI
ÖSSZEG (Ft)

Napfény utca 4.

Ugrifüles Óvoda
Hurok u. 9.

környezeti nevelés témakörben, élőkerítés helyreállítása (leylandi ciprusok
beszerzése), „Madarász Ovi” foglalkozás folytatása, bogárháton foglalkozás
tartása, állatbemutató foglalkozások tartása, zöldfelületek képzése, bővítése
(virágláda, virágföld, egynyári növények, fűszernövények és kerti szerszámok
beszerzése) ÖKO környezettudatos ház kialakítása az udvaron, Vadaspark,
múzeum és állatkert látogatás (autóbuszbérlés, belépők, szakvezetések díja)
Madártani Egyesület tagsági díjának kifizetése, fűpótlás, eszközök beszerzése
(távcsövek, bornézegetők, nagyítók, kísérletező készletek, mikroszkópok)
természetvédelemhez kapcsolodó könyvek beszerzése, kerékpártároló
kibővítése, magaságyás létrehozása
Zöldfelületek fejlesztése, képzése (virágföld, virág és növénypalánták,
öntözőtömlő és tömlőkocsi beszerzése) Madáretetők és madáritatók vásárlása,
természetvédelemmel kapcsolatos szakkönyvek, játékok beszerzése

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül)
NÉV, CÍM
Dió Általános
Iskola,
Készségfejlesztő
Iskola, EGYMI
és Kollégium
Friss u. 2.

Weöres Sándor
Ált. Isk. és Gim.
Lobogó u.1.

Kőrösi Csoma
Sándor
Kéttannyelvű
Ált. Isk.
Ifjúmunkás. u.
13.
József Attila Ált.
Iskola Alapfokú
Művészeti Isk.
Mester u. 67.

Bakáts Téri
Ének-zenei Ált.
Isk.
Bakáts tér 12.
Ferencvárosi
Sport Ált. Isk. és
Gim.
Telepy u. 17.
Kosztolányi

TÉMAKÖR
Zöldfelületek fejlesztése (3 db kerekesszékkel megközelíthető magaságyás
kialakítása, kaspók, virágcserepek, termőföld, tárgya, takarófólia,
fűszernövények, virágmag, cserjék beszerzése) raklap beszerzése vertikális
zöldfelületek kialakításához, fedett kerékpártároló kialakítása, természet- és
környezetvédelemmel kapcsolatos programok, vetélkedők és kiállítások
megtartása, szakkönyvek beszerzése, kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba
(buszbérlés, belépők megvásárlása)
Zöld-felületek fejlesztése (egynyári virágok, cserjék, rózsák, termőföld,
tápoldat, növényvédőszerek, virágládák és kaspók beszerzése) zöldsarok
kialakítása az épületen belül beltéri növényekkel, kerti szerszámok beszerzése,
az udvar füvesítése, természetvédelmi és tájvédelmi területek meglátogatása
(útiköltség, belépők, szakvezetés díja), békamentő program meglátogatása
(utazási költség), a Csepeli szennyvíztisztítómű megtekintése a felsőbb
évesekkel (buszbérlés), a Természettudományi Múzeum Búvár termének és a
Fűvészkert meglátogatása (belépők, szakvezetés díja) folyóiratok beszerzése
(Természet Búvár, Földgömb, National Geographic), 2 db pihenőpad vásárlása,
szelektív hulladékgyűjtők beszerzése, Állatkerti belépőjegyek vásárlása alsó és
felső tagozatos tanulóknak
Zöldfelület felújtása, képzése és növelése a nagy udvaron (kikopott
gyepfelülelet fellazítása, komposzt terítése, újravetés, tereprendezés) Évelő
növények beszerzése, kinti virágládákba ültetése
Tavaszi természetismerti program a Miocén parkban (a „Hogyan hat a
klímaváltozás az ízeltlábúakra?” elnevezési témahét keretein belül az
intézmény tanulói ellátogatnak az ipolytarnóci ősmaradványokhoz, mely
kirándulás új geológiai ismeretek és az akkori klímaváltozás állatokra és
növékenyre gyakorolt hatásainak megismerését adja a diákoknak.
Megismerkedhetnek az őslábnyomokkal, ősfákkal, Miocén erdővel és a
lombkorona sétánnyal)
Kirándulások szervezése:Állatkerti látogatás, túra a Sas-hegyi
természetvédelmi területen, Békamentés Farmoson, barlangtúra a Pálvölgyi
cseppkőbarlangnál, Pilisi len hosszú túra, vezetet túra a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkban, 2 napos erdeiiskola Eger-Felsőtárkányban (utazási költség,
belépődíj) zöldfelületek fejlesztése (lágyszárú növények, sövénybokrok,
kertiszerszámok beszerzése)
Állatkerti látogatás szervezése, zöldfelületek bővítése (virágcserepek, vetőmag,
növénypalánták, virágföld, tápoldatok beszerzése) környezetvédelmiegészségügyi vetélkedő és „A Föld, víz levegő projektnap” megszervezése
(anyagköltség, jutalmak díja) jutalomtábor szervezése, a legtöbb zöld pontot
gyűjtő diákoknak (útiköltség, szállásdíj, tábori programok költségei)
Az iskola udvarában található padok felújítása (lazúrok, lenolaj, csavarelemek,

TÁMOGATÁSI
ÖSSZEG (Ft)

Dezső Ált. Isk.
Ifjúmunkás u. 1.

Szent-Györgyi
Albert Ált. Isk.
és Gim.
Lónyay u. 4-8.

Leövey Klára
Gimnázium
Vendel u. 1.
Ferencvárosi
Komplex Óvoda,
Ált. Isk.és
EGYMI
Gát u. 6.

egyéb szerelékek beszerzése), napvitorla pótlása, zöldfelület képzés, növelés
(gyeppótlás, ágyásszegély, mulcs, virágföld, trágya, beszerzése) természet- és
környezetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők szervezése
(anyagköltség, jutalmak) természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos
folyóiratok, szakkönyvek, eszközök beszerzése, kupakgyűjtő beszerzése,
tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációs tevékenységek
lebonyolítása (anyagköltség), kerékpár- és rollertárolók felújítása
(rozsdátalanítás, festés, biztonságossá tétel), madáretetők és itatók beszerzése
Zöldfelület képzés, növelés (fák, virágok beszerzése) környezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, terepgyakorlatok
és üzemlátogatások lebonyolítása, Állatkerti és múzeumi foglalkozások tartása
tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk támogatása,
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők és
kiállítások szervezése (anyagköltség, jutalmak) környezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos szakkönyvek, folyóiratok beszerzése,
eszközök vásárlása, tantermi szelektív hulladékgyűjtők beszerzése
„Madarak földön, vízen, levegőben” pályázat meghirdetése (anyagköltség,
jutalom), természet- és környezetvédelmi verseny szervezése (anyagköltség,
jutalom) kirándulások szervezése: Paks 2, Váci Cementmű, Csodák Palotája,
Állatkert, Természettudományi Múzeum (útiköltség, belépődíjak)
zöldfelületek bővítése (növények, virágföld és kertészeti eszközök beszerzése),
szelektív hulladékgyűjtők beszerzése
Zöldfelületek képzése, feljesztése és gondozása (szegélynyíró fűkasza,
lombsöprű, védőkesztyű, arcvédő plexi, fák, bokrok és lágyszárú növények
beszerzése) padok és lugas kialakítása, komposztáló és méhlegelő létesítése,
Vetélkedők szervezése (anyagköltség, jutalmazás)

ISKOLÁK (Budapesti Komplex Szakképzési Centrumon keresztül)
NÉV, CÍM

BKSZC Gundel
Károly
Vendéglátó és
Turisztikai
Technikum
Ecseri út 7.

TÉMAKÖR

TÁMOGATÁSI
ÖSSZEG (Ft)

Szelektív hulladékgyűjtők és komposztálók beszerzése „Mi szedjuk”
szemétszedési programhoz eszközök beszerzése (szemétszedő csipesz,
szemeteszsák, gumikesztyű), Fedett kerékpár és rollertároló kialakítása, ÖKO
szakkör keretein belül látogatás az Állatkertbe, Duna-Ipoly Nemzeti Parkba,
eszközök, jutalmak vásárlása a szakkörrön résztvevő diákoknak, Tavaszi ÖKOnap tartása, „Természet a városban” – 5 db iskolai udvari földrajzóra, Sashegyi vezett foglalkozáson való részvétel, Fenntartható fejlődés földrajz
verseny (anyagköltség, kirándulás, jutalom) Vertikális zöldfelület képzés

ÖSSZESEN:

Határidő: 2021. október 29.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2) a 2021. évben megítélt támogatási összegről szóló megállapodások megkötésére csak abban az esetben
kerülhet sor, amennyiben a pályázó a korábbi pályázaton nyert összeggel elszámolt.
Határidő: 2021. október 29.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Belső-Pesti
Tankerületi Központtal és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrummal, az óvodák esetében pedig a
nyertes pályázó intézményekkel kösse meg a támogatási szerződést.
Határidő: 2021. november 15.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

