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készült a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
2021. október 19-én 16.30 órakor tartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme
Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Jelen vannak:

Árva Péter elnök,
Dr. Mátyás Ferenc,
Takács Máriusz,
Gyurákovics Andrea,
Mezey István (igazoltan távol),
Szilágyi Zsolt (igazoltan távol),
Emődy Zsolt,
Gulyás Mihály (igazoltan távol),
Kovács András (igazoltan távol),
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Zubonyainé Pelka Zsuzsanna tagok.

Hivatal részéről:
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Barna Renáta környezetvédelmi referens, Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa
Eszter jegyzőkönyvvezető.
Árva Péter: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság tagjait, vendégeinket és a Hivatal dolgozóit. Megállapítom, hogy a
bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést 16:35 órakor megnyitom. Kérdezem, hogy van-e bárkinek napirend
előtti hozzászólása? Kérem, szavazzunk a napirendről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
VIK 59/2021. (X.19.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat elbírálásának módosítása
Sz-110/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter elnök
2./ „Zöld Udvar 2021 – Maradványfelhasználás” pályázat kiírása
Sz-111/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat elbírálásának módosítása
Sz-110/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter elnök
Árva Péter: A legutóbbi ülésen felmerült, hogy mekkora összeg marad ezen a költségvetési soron, esetleg
tudjuk-e megnövelt összeggel támogatni az iskolákat és óvodákat. Ehhez készült egy módosított előterjesztés,
amit köszönök Alpolgármester úrnak és Barna Renátának. A határozati javaslat szerint visszavonjuk a múlt heti
döntésünket és a megnövelt összeget osztjuk ki. Jelenleg üresen van hagyva a támogatás összege oszlop, de
előtte a javaslat tartalmazza a konkrét számokat.
Takács Máriusz: Ha jól értem, mindenki megkapja a maximális összeget, kivéve azt a két tételt, amikről a
múltkor is vitatkoztunk és kiderült, hogy nem is fedezhetőek ebből a pályázatból: egy légkondicionáló beszerzése
és egy pancsoló felújítása. Ezen kívül a teljes összeget megítéljük az összes intézménynek?
Árva Péter: Igen.
Zubonyainé Pelka Zsuzsanna: Az intézményes nevelés világát elég jól ismerem és tudom, hogy nem
mindenhol vannak pályázatírói kompetenciákkal megáldott pedagógusok. Ennél a pályázatnál pl. nem látom az
esélyegyenlőséget az óvodák és iskolák tekintetében. Tényleg mindenki az igényei szerint nyújtotta be a
pályázatát és valóban jogos igényekre juttatunk pénzt? Nagyon sok a kirándulást és buszköltséget érintő
kérelem, amiket részleteiben nem láttunk. Az ügyintéző és az Alpolgármester Úr hagyta jóvá ezt és ők nézték át
a pályázatokat? Én nem is tudtam, hogy a Bizottságon belül hogyan működik a folyamat. Ezt is nehezményezem
és nem tudom, hogy kihez kellett volna fordulnom ez ügyben. Szerintem a jövőben át kell dolgozni a kiírást, hogy
pontosan határozzuk meg, egyáltalán mire lehet pályázni. Úgy gondolom, hogy ehhez nincs elég szakember az
intézményekben.
Árva Péter: Alpolgármester Úr külföldön tartózkodik. Azt a kérést megfogalmazhatjuk a Hivatal felé, hogy mind a
kiírásba, mind a bírálatba legyünk jobban bevonva a jövőben. Szerintem elegendő ezt szóban kérnünk, mert
nyitott kapukat döngetünk. Hármasban – Alpolgármester Úr, a Hivatal és a Bizottság - gondolkodva előrébb
jutunk. Kérjük, hogy a következő évben a pályázat kiírása előtt is kerüljön a Bizottság elé ez az anyag. A
határozati javaslatban szereplő üres táblázat előtt van egy javaslat is, ami tartalmazza a konkrét összegeket.
Minden egyes óvoda megkapja az igényelt támogatást, kivéve a Kicsi Bocs Óvoda, aki az igényelt 4.100.000 Ft
helyett 600.000 Ft-ot kap, illetve a Napfény Óvoda, aki az igényelt 2.348.000 Ft helyett 1.998.000 Ft-ot kap. Az
összes többi esetben a kért összegeket ítéljük oda.
Gyurákovics Andrea: Ha jól emlékszem, a Kicsi Bocs Óvoda 4.100.000 Ft-ot kért, amiből 3.400.000 Ft volt a
pancsoló felújítása.
Árva Péter: 3.500.000 Ft volt.
Gyurákovics Andrea: Köszönöm, akkor így rendben van. Így ő is megkapja a maximális összeget.
Árva Péter: Kérem, tájékoztassuk az óvodák vezetését arról, hogy igyekeztünk támogatni a kéréseiket, de
ezeket a tételeket semmilyen formában nem tudtuk beszuszakolni a pályázatba. Kérem, szavazzunk az Sz110/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
VIK 60/2021. (X.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ visszavonja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 50/2021. (X.12.) sz. határozatát.
Határidő: 2021. október 19.
Felelős: Árva Péter elnök
2./ 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

Csicsergő Óvoda
Thaly K. u. 38.

Csudafa Óvoda
Óbester u. 9.

Kerekerdő Óvoda
Vágóhíd u. 3537.

Kicsi Bocs Óvoda
Erkel u. 10.

Liliom Óvoda
Liliom utca 15.

Méhecske Óvoda
Ifjúmunkás u. 30.

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)
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 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

MÓDOSÍTOTT
TÁMOGATÁSI
ÖSSZEG (Ft)

1.000.000

550.000

1.777.800

600.000

480.000

460.000
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Napfény Óvoda
Napfény utca 4.

Ugrifüles Óvoda
Hurok u. 9.

telepítésével, melegítőizzók és UV fénycsövek beszerzése a meglévő
terráriumba, zöldfelületek fejlesztése (magaságyás cseréje, talajcsere,
tárgyázás, az Eszetergomi Vízügyi Múzeum meglátogatása (interaktív
szemléletformáló előadás)
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

1.998.000

450.000

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.

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

Kőrösi Csoma
Sándor
Zöldfelület felújtása, képzése és növelése a nagy udvaron (kikopott
Kéttannyelvű Ált.
gyepfelülelet fellazítása, komposzt terítése, újravetés, tereprendezés) Évelő
Isk.
növények beszerzése, kinti virágládákba ültetése
Ifjúmunkás. u.
13.
Tavaszi természetismerti program a Miocén parkban (a „Hogyan hat a
klímaváltozás az ízeltlábúakra?” elnevezési témahét keretein belül az
József Attila Ált.
intézmény tanulói ellátogatnak az ipolytarnóci ősmaradványokhoz, mely
Iskola Alapfokú
kirándulás új geológiai ismeretek és az akkori klímaváltozás állatokra és
Művészeti Isk.
növékenyre gyakorolt hatásainak megismerését adja a diákoknak.
Mester u. 67.
Megismerkedhetnek az őslábnyomokkal, ősfákkal, Miocén erdővel és a
lombkorona sétánnyal)
Bakáts Téri
Kirándulások
szervezése:Állatkerti
látogatás,
túra
a
Sas-hegyi
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ÖSSZEG (Ft)

830.000

925.000

800.000

400.000

450.000
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Ének-zenei Ált.
Isk.
Bakáts tér 12.

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,
Ferencvárosi
növénypalánták, virágföld, tápoldatok beszerzése) környezetvédelmiSport Ált. Isk. és
egészségügyi vetélkedő és „A Föld, víz levegő projektnap” megszervezése
Gim.
(anyagköltség, jutalmak díja) jutalomtábor szervezése, a legtöbb zöld pontot
Telepy u. 17.
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
Kosztolányi
környezetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők szervezése
Dezső Ált. Isk.
(anyagköltség, jutalmak) természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos
Ifjúmunkás u. 1. 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
Szent-Györgyi
és üzemlátogatások lebonyolítása, Állatkerti és múzeumi foglalkozások tartása
Albert Ált. Isk. és tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk támogatása,
Gim.
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők és
Lónyay u. 4-8.
kiállítások
szervezése
(anyagköltség,
jutalmak)
környezetés
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,
Leövey Klára
jutalom) kirándulások szervezése: Paks 2, Váci Cementmű, Csodák Palotája,
Gimnázium
Állatkert, Természettudományi Múzeum (útiköltség, belépődíjak) zöldfelületek
Vendel u. 1.
bővítése (növények, virágföld és kertészeti eszközök beszerzése), szelektív
hulladékgyűjtők beszerzése
Ferencvárosi
Zöldfelületek képzése, feljesztése és gondozása (szegélynyíró fűkasza,
Komplex Óvoda, lombsöprű, védőkesztyű, arcvédő plexi, fák, bokrok és lágyszárú növények
Ált. Isk.és EGYMI beszerzése) padok és lugas kialakítása, komposztáló és méhlegelő létesítése,
Gát u. 6.
Vetélkedők szervezése (anyagköltség, jutalmazás)

842.000

410.000

1.129.600

1.390.000

590.000

ISKOLÁK (Budapesti Komplex Szakképzési Centrumon keresztül)
NÉV, CÍM

BKSZC Gundel
Károly
Vendéglátó és
Turisztikai
Technikum
Ecseri út 7.

TÉMAKÖR
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, Sas-hegyi
vezett foglalkozáson való részvétel, Fenntartható fejlődés földrajz verseny
(anyagköltség, kirándulás, jutalom) Vertikális zöldfelület képzés

ÖSSZESEN:
Határidő: 2021. október 29.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

MÓDOSÍTOTTT
ÁMOGATÁSI
ÖSSZEG (Ft)

2.011.740

17.094.140
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3./ 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
4./ 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
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
2./ „Zöld Udvar 2021 – Maradványfelhasználás” pályázat kiírása
Sz-111/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Árva Péter elnök
Árva Péter: Alpolgármester Úr arról tájékoztatott, hogy a korábban megítélt támogatásokhoz képest 42 millió Ft
volt ezen a költségvetési soron. Ebből elköltöttünk múlt hónapban az intézményi zöld pályázatra 12 millió Ft-ot,
hozzávetőleg 3,6 millió Ft-ot a Zöld Udvar pályázatra és 3,5 millió Ft-ot az egynyári növényekre. Ez így összesen
22,9 millió Ft. Az előző előterjesztésben tárgyalt pályázat összegét megemeltük kb. 9 millió Ft-tal, ha pedig ezt
most megszavazzuk, az újabb 6 millió Ft-ot jelent. Még ebben az esetben is marad hozzávetőleg 7,9 millió Ft
ezen a költségvetési soron. Kérem, támogassák az előterjesztést.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Nagyon jó dolog, hogy tudunk újra
pályázatot kiírni, de beigazolódni látszik, hogy alkalmatlan időben történt a felhívás. Ennek is köszönhető, hogy
nem volt nagy érdeklődés, ami látszik is pl. a társasház-felújítási pályázatnál. Az is lehet, hogy nem volt
megfelelőképpen kommunikálva, amivel kapcsolatban szintén tettem észrevételeket. A közös képviselők jelezték,
hogy nem kaptak értesítést. Sajnos el vannak kényeztetve és joggal várták el, hogy tudjanak róla. Abban a
pályázatban is és ebben is látszik, hogy nem volt annyi érdeklődő, mint szokott lenni. Lehet, hogy okosabb lett
volna esetleg átcsoportosítani ezt az összeget a jövő évre, de van egy másik ötletem is. Ha már van maradvány
és a ferencvárosiakhoz szeretnénk eljuttatni, használjuk fel. Van egy pályázat, amiről nem szeretném azt
mondani, hogy „kivéreztettek”, de legalábbis megszüntették, ez a lépcsőházi kamerarendszer pályázat. Jó lenne,
ha ezt újra lehetne éleszteni. A közbiztonságról nem szeretnék sokat értekezni, mert mindenki tapasztalja, hogy
van-e vagy nincs. Mindenesetre jelentősen növelte a bizalmat az Önkormányzat felé ez a támogatás, amelyben
lépcsőházi kamerarendszer létrehozásához nyújtottunk segítséget. Ötleteim vannak, hogy ez miért lett
megszüntetve, pletykák is vannak meg tények is, amikbe nem szeretnék belemenni. Érdemes lenne oda
átcsoportosítani ezt az összeget, úgyis az emberekhez jut el, ami a célunk. A lehető legtöbb támogatást adjuk
meg a ferencvárosiaknak azoknak a problémáknak a megoldásához, amikre ők igényt tartanak. Ha a zöld
udvarra most nem volt igény, akkor osszuk szét a pénzt egy másik útvonalon egy olyan csoportnak, akik viszont
szeretnének előrelépni a közbiztonság területén és szeretnének befektetni ebbe. Nagyon csúnya dolog volt a
lépcsőházi kamerarendszer pályázat megszűnése. Ha lehet, tegyünk lépéseket azirányba, hogy ezen
változtassunk. Ha már itt ez a pénzforrás és nem tudjuk, hogy hova tegyük, mehetne oda.
Emődy Zsolt: A november 30-i határidő rendben van, de a kiírás szövege alapján addig közgyűléseket kellene
összehívni. Ha valaki tavasszal tartott egyet, de akkor nem nyújtotta be a pályázatot, az akkori döntés most
elfogadható? Ha egy éven belüli határozattal lehet indulni, az növeli a pályázók körét, de nagyon kicsi annak a
realitása, hogy most egy hónapon belül közgyűléseket hívnak össze a társasházak. Volt valami híresztelés
ebben? Jó lenne, ha itt lenne Alpolgármester úr, mert meg tudná mondani. Eléggé snassz lenne, ha megint nem
lenne pályázó. Ha úgy látjuk, hogy lesz érdeklődő, akkor természetesen megszavazom.
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Gyurákovics Andrea: Emődy Zsolt is itt volt a múltkori ülésen, amikor én ugyanezt elmondtam. Nem fogják tudni
összehívni a közgyűléseket a közös képviselők. Október közepe van. A közgyűlés időpontját 8 nappal – de van
ahol 15 nappal – korábban ki kell hirdetni, meg kell tartani, határozatot hozni és időben beadni a pályázatot. Ezen
kívül kész terveket kell becsatolni, külön leírással, hogy milyen volt és milyen lesz az udvar. Nem olyan egyszerű
ezt megvalósítani. Köszönöm, hogy most megerősített ebben, mert a múltkori vitában kicsit egyedül maradtam
ezzel a véleményemmel. Megint a Hivatalt terheljük, mert a pályázatot ki kell írni, a közös képviselőket értesíteni
kell, ami megint nem lesz egyszerű időben. Káosz lesz. Felborítottuk azt a pályázati rendszert, amihez a közös
képviselők hozzá voltak szokva. Pontosan tudták, hogy tavasszal van a lakóház-felújítási pályázat, augusztus
végén-szeptember elején pedig a zöld udvar pályázat. Tudták a határidőket, mert állandó, standard menetrend
volt, amihez tudtak igazodni és rá tudtak készülni. A nyáron történt kiírásból csak a kapkodás lett, a társasházak
pedig nem igazán pályáztak. Értem, hogy Alpolgármester Úrnak óriási siker, hogy valahol egy közterületet fognak
a megmaradt összegből fenntartani, de elsősorban ez a társasházaknak szánt pénz lenne. Szerintem sem jó az
időpont.
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Elnök Úrnak is szívügye volt a közterületi zöldfelületek lakosság általi gondozása.
Ebben mit mutat a pályázati eredmény? A múltkor sajnos nem tudtam részt venni az ülésen és még nem
olvastam el a jegyzőkönyvet. Szeretném, ha egy mondatban összefoglalná, hogyan értékeli Elnök Úr az
eredményét.
Árva Péter: Erről a költségvetési sorról kamerákat finanszírozni lehetetlen. Mi nem tudjuk átcsoportosítani, csak
a Képviselő-testület dönthet róla. Szilágyi Zsolt tanácsnok úr nincs jelen, vele együtt sokat harcoltunk a
kamerarendszerért, különböző oldalakról jártuk körül a lehetőségeket. A legnagyobb probléma az volt az
önkormányzati tulajdonú épületeknél, hogy nem volt összehangolva a kapufelújítás és a kameratelepítés. Az volt
a briliáns ötlet, hogy próbáljuk meg összehangolni, mert különben ha a kaput csinálják meg először, akkor a
kamera tűnik el, és fordítva. Rengeteg hasonló eset volt, aminek a megelőzése sok szervezést igényelt.
Dolgozunk rajta. Jogos a közgyűlésekkel kapcsolatos észrevétel, de mostanában kezdik őket összehívni. Nálunk
is a múlt héten került rá sor. Reméljük, hogy lesz pályázó erre a pályázatra. Gyurákovics Andrea
képviselőtársamat is meghallgatjuk, éppen ezért van ma ülés. A múltkor elhangzott, hogy növeljük meg az
intézményi zöld pályázat összegét, ma pedig éppen az emelt összegről döntöttünk. Az előbb ismertetett számok
alapján azt látjuk, hogy mindkettőre van elegendő forrás, ezért kérem, hogy írjuk ki a pályázatot. Gyurákovics
Andrea tökéletesen tudja, hogy nekem is az volt a véleményem, mint neki, azaz a határidő szűkössége miatt így
ne írjuk ki a pályázatot. A pandémia alatt a Polgármester Asszony egyszemélyben írta ki a társasház-felújítási
pályázatot és azon a ponton kész helyzet előtt álltunk, mégis szétosztottuk a pénzt, hiszen bármekkora összeg is
segítség. A szoros határidő mellett is sok pályázat érkezett, több, mint amennyit tudtunk támogatni. De ezt a vitát
most ne nyissuk meg, mert messzire vezetne.
Emődy Zsolt: A benyújtási határidő hosszabbítása ellen van valamilyen érv? Valóban egy évközi kiírásról van
szó, de Elnök Úr érvelése engem meggyőzött. A benyújtási határidőt – 2021. november 30. - és a teljesítést –
2022. április 15. - viszont el lehetne tolni akár 2 hónappal is. Reálisabbnak látnám, ha kitolnánk ezeket az
időpontokat.
dr. Ruzsits Ákos Jenő: 2021. évi előirányzatról van szó, tehát államháztartási előírás szerint ebben az évben
lehet kötelezettséget vállalni ennek a terhére. Év végéig el kell bírálni és a szerződéseket is meg kell kötni, tehát
gyakorlatilag a határidő letelte után bő két hét áll rendelkezésre ahhoz, hogy teljesítsük az ezzel kapcsolatos
összes feladatot. Idén kötelezettséget kell vállalni ahhoz, hogy jövőre felhasználható legyen a pénz. Ez
szerződéskötést jelent.
Árva Péter: Az elhangzottak alapján javaslom, hogy ne módosítsunk az eredeti határidőn. Több kérdés nincs,
kérem, szavazzunk az Sz-111/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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VIK 61/2021. (X.19.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros területén lévő
társasházak részére a „Zöld Udvar 2021 – Maradványfelhasználás” pályázatot, az Sz-111/2021. sz. előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal meghirdeti. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat megjelentetése iránt a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2021. október 22.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(5 igen, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Árva Péter: Nagyon szépen köszönöm a munkát, az ülést 16:58 órakor bezárom.

k.m.f.

Dr. Mátyás Ferenc
bizottsági tag

Árva Péter
elnök

Rapay-Kósa Eszter
jegyzőkönyvvezető
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