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Tisztelt Bizottság! 

 

Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 

(óvodák, iskolák) intézményeiben 20219” beérkezett pályázatok esetében a Belső-Pesti Tankerület 

által fenntartott intézményekkel nem került megkötésre a támogatási szerződés, mert a tankerületi 

központ nem készült el határidőre a pénzügyi és szakmai beszámolokkal a 2018. évi támogatásról. 

 

A Belső-Pesti Tankerületi Központ a VVKB 285/2019. (IX.25) sz. határozatában meghatározott 

viszafizetési kötelezettségének határidőre eleget tett, a 2019. évi intézményi (iskolai) pályázati 

támogatásokra vonatkozó szerződés megköthetővé vált. 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2020. március 10-én tartott ülésén a 

bizottság tagjai 53/2020. (III.10.) számú határozatával a szerződések megkötése mellett döntött, 

azonban a pandémiás helyzetre való tekintettel ennek megkötésére nem került sor. 

 

Ezt követően a 2020. szeptember 8-án a bizottság tagjai a VIK 81/2020 (IX.8.) határozatában 

ismételten a szerződés megkötése mellett szavaztak, a felhasználási és az elszámolási határidő 

időpontjának módosításával. A szerződés megkötésére a Belső-Pesti Tankerületi Központtal 2020. 

október 01. került sor az alábbi táblázat szerint. 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG 

Ft 

Bakáts Téri Ének-

Zenei Ált. Iskola 

Bakáts tér 12. 

Tábor (útiköltség, belépő, részvételi díj, kisvasút, szállásdíj, 

étkezés), intézményi belépők, állatkerti bérlet, foglalkozások, 

vetélkedők, szakkörök lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), 

zöldítés. 

300.000 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny 

lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), zöldfal kialakítása, 

növényvásárlás. 
300.000 

Ferencvárosi 

Komplex Óvoda, 

Ált. Isk. és 

EGYMI, Gát u. 6. 

Kirándulás (útiköltség, belépők), környezetvédelmi versenyek 

megrendezése (alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás), 

zöldsarok kialakítása (növények, zöldségek, faanyag, kerti 

szerszámok, virágföld). 

300.000 

Kosztolányi D. 

Általános Iskola 

Ifjúmunkás u. 1. 

Zöldfelület növelése és karbantartása (növények, fák, fűmag, 

ágyásszegély, mulcs, virágföld, hagymák), fák információs 

tábláinak kialakítása, madárismeretető molinó), madarász suli 

programsorozat, szakkörök, versenyek és kiállítások lebonyolítása 

(alapanyag, jutalmazás), természetvédelmi program részvételi díja, 

folyóiratok, szakkönyvek, eszközök vásárlása, padok, zöldsarok és 

szemétgyűjtő kialakítása (növények, terrárium, akvárium, faanyag, 

szerelvények, felületkezelés). 

391.000 

Kőrösi Csoma S. 

Kéttannyelvű Ált. 

Iskola  

Ifjúmunkás u. 13. 

Múzeumok, Csatornázási Művek, Csodák Palotája (útiköltség, 

belépők, foglalkozások díja), erdőismereti foglalkozás, szakkörök, 

versenyek lebonyolítása (alapanyag, eszközök, jutalmazás, 

kirándulás), zöldítés (növények, virágtartók, szerszámok). 

300.000 

Leövey Klára 

Gimn.  

Vendel u. 1. 

Fotópályázat és versenyek lebonyolítása (anyagvásárlás, 

jutalmazás, szakkönyvek), üzem- és múzeumlátogatások, 

kirándulások, terepgyakorlat költségei (utazás, szállás, étkezés, 

belépők, foglalkozások), zöldítés (növények, növényvédelem, kerti 

eszközök, virágtartók, virágföld, raklapbútorok). 

300.000 

Molnár Ferenc 

Általános Iskola 

Mester u. 19. 

Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park programsorozatán, öko-

szaktábor (utazás, szállás), szakkörök anyag- és eszközkészletének 

bővítése, akváriumi halak és kellékek, interaktív term. tud. kiállítás 

tárgyi jutalmazása, zöldítés (virágföld, növények, kerti eszközök), 

állatkerti bérlet, szakkönyvek. 

400.000 

Ferencvárosi Sport 

Ált. Isk. és 

Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda, kerti eszközök), 

kirándulások, múzeumi órák, üzemlátogatások, öko-jutalomtábor 
300.000 



 

Gimázium  

Telepy u. 17. 
(szállás, étkezés, útiköltség, belépők, programok költsége), 

környezettudatos tanulók tárgyi jutalmazása, vetélkedő  

lebonyolítása (anyag- és eszközvásárlás, jutalmazás). 

Szent-Györgyi 

Albert Ált. Isk. és 

Gimnázium,  

Lónyay u. 4-8. 

Szelektív hulladékgyűjtők tantermekbe, szabadulószoba 

eszközigénye, rajz- és fotópályázat lebonyolítása (anyagvásárlás, 

jutalmazás), társasjátékok, szakkönyvek és folyóiratok, 

kirándulások, állatkert, múzeumok  (belépők, foglalkozások), 

szakkörök anyagigénye (wifi stick, vegyszerek, térkép, eszközök).  

300.000 

Weöres S. Ált. Isk. 

és Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

Békamentés Farmoson, Füvészkert, kirándulások, múzeumi órák, 

előadások (utazási költség, belépők, szakvezetés), magaságyás 

kialakítása és zöldítés (növények, termőföld, fűmag, kerti 

szerszámok, növényvédő szerek, műtrágyák), folyóirat előfizetés. 

400.000 

 
ÖSSZESEN: 3.291.000 

 

A Belső-Pesti Tankerületi Központ  által benyújtott kérelem alapján a 273/2021. (IV.29.) számú 

önkormányzati határozat szerint a szerződésekben szereplő határidők módosításra kerültek. A 

támogatási összeg felhasználási határideje 2021. május 15. napjáról július 30. napjára, az elszámolási 

határidő 2021. május 29. napjáról 2021. augusztus 15. napjára módosult. 

 

A Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola lemondott az általa elnyert 300.000 Ft támogatási 

összegről. 

 

A szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatási összeg felhasználásáról az Önkormányzat felé a 

kerületben található Belső Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézmények határidőben 

benyújtották, melyek a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodáján is megtekinthetők. 
 

Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 

(óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázaton nyújtott támogatási összegek felhasználása az 

intézményekben az alábbiak szerint alakult: 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG, Ft 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

Zöldfelület növelése (légtisztító növények, termőföld, kaspók 

beszerzése) kirándulása (Állatkerti belépek, utiköltség) 

Környezet és természetvédelem témában vetélkedő lebonyolítása 

( készségfejlesztő eszközök, irodaszerek beszerzése) 

300.000 

(A számlák összege 

7.637,- Ft-tal kevesebb, 

292.363,- Ft) 

Ferencvárosi 

Komplex 

Óvoda, Ált. 

Isk. és EGYMI, 

Gát u. 6. 

Kerti szerszámok beszerzése (fűnyíró, lombszívó, elektromos 

gyomégető, metszőolló, lapát, ásó és lombseprű) madároduk és 

darázs garázs beszerzése, környezetvédelmi versenyek 

nyerteseinek könyvjutalom vásárlása, Napredszer elkészítése 

(labdák, festék és ecset), állatmakettek beszerzése  

300.000 

(A számlák összege 

7.818,- Ft-tal kevesebb, 

292.182,- Ft) 

Kosztolányi D. 

Általános 

Iskola 

Ifjúmunkás u. 

1. 

Kerti eszközök beszerzése (öntozőkanna, karók) Natúrtalaj és 

alginit vásárlása, madaras játékok és ismertetők beszerzése a 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől,  

391.000 

(A számlák összege 774,- 

Ft-tal kevesebb,390.226,- 

Ft) 

Kőrösi Csoma 

S. 

Kéttannyelvű 

Ált. Iskola  

Ifjúmunkás u. 

13. 

Jutalom könyvek beszerzése, mikroszkóp-kamera vásárlása, 

füvesítés (komposzt, fűmag) 

300.000 

(A számlák összege 71,- 

Ft-tal kevesebb, 299.929,- 

Ft) 

Leövey Klára 

Gimn.  

Zöldfelületek fejlesztése, gondozása (termőföld, növények, 

virágládák, metszőolló, locsolócső beszerzése), kerti bútorok 

300.000 

(A számlák összege 



 

Vendel u. 1. készítéséhez alapanyag beszerzése (raklap, csavarok, egyéb 

szerelvények), szakkönyvek beszerzése 

9.523,- Ft-tal kevesebb, 

290.477,- Ft) 

Molnár Ferenc 

Általános 

Iskola 

Mester u. 19. 

Zöldfelület fejlesztés, gondozás (virágföld, növények, 

permetező, lombseprű, gereblye, ásó, lapát, kapa, metszóolló 

beszerzése), akváriumhoz szükséges eszközök vásárlása (szűrő, 

akvárium fütő, levegőpumpa, hőmérő, növények), ásványok és 

közetek beszerzése, természettudományos szakkönyvek 

vásárlása 

400.000 

(A számlák összege 

1.618,- Ft-tal kevesebb, 

398.382,- Ft) 

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. 

és Gimázium  

Telepy u. 17. 

Zöldfelület fejlesztése(cserjék, orgona, fűszernövények, 

szobanövények, cserepek és termőföld beszerzése), könyvek 

vásárlása 

300.000 

(A számlák összege 

2.219,- Ft-tal kevesebb, 

297.781,- Ft) 

Szent-Györgyi 

Albert Ált. Isk. 

és Gimnázium,  

Lónyay u. 4-8. 

Könyvtár fejlesztés (környezet és természetvédelemhez 

kapcsolodó szakkönyvek, folyóiratok: Földgom, Természetbúvár 

beszerzése), 3 db társasjáték beszerzése, „Zöldítsük ki 

Ferencvárost!” szabadulószoba elkészítése, „Boszorkánykonyha” 

(ismerkedés a kémia világával alsó és felső tagozatos tanulok 

számára egyarátn) eszközeinek beszerése, falitérképek, kémiai 

folyamatábrák, kristálymodellek beszerzése  

300.000 

(A számlák összege 

29.162,- Ft-tal kevesebb, 

270.838,- Ft) 

Weöres S. Ált. 

Isk. és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

Zöldfelület fejlesztése (cserjék, örökzöldek, gyümölcsfák, 

marhatrágya és termőföld beszerzése), kirándulások (Kemes 

Vulkán tanösvényen és a Soroksári Arborétumban) 8 db 

solymász előadás, folyóirat előfizetés megrendelése (Természet 

Búvár, National Geographic) 

400.000 

(A számlák összege 

10.800,- Ft-tal több, 

410.800,- Ft) 

 
 

dőlt betű= eltérés 

 

A támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban összességében elmondható, hogy a 

környezetvédelemmel kapcsolatos célok megvalósítását valamennyi intézmény szem előtt tartotta, és a 

támogatási összeget ennek megfelelően használta fel. 
 

Fentieken túl tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolának 

300.000,-Ft, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 7.637,- Ft, a 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-nek 7.818,- Ft, a Kosztolányi Dezső 

Általános Iskolának 774,-Ft, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolának 71,- Ft, a 

Leövey Klára Gimnáziumnak 9.523,- Ft, a Molnár Ferenc Általános Iskolának 1.618,- Ft, Ferencvárosi 

Sport Általános Iskola és Gimáziumnak 2.219,- Ft, és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 

Gimnáziumnak 29.162,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet a Belső-Pesti Tankerületi 

Központ 2021. augusztus 24. napján visszafizetett. 

 

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

környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 

2019” keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatást a határozati 

javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

 

Budapest, 2021. november 3.      

 

 

Árva Péter s.k. 

     elnök 

  



 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos 

nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázat 

keretében nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 

FELHASZNÁLT 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG, Ft 

József A. Ált. 

Iskola és AMI 

Mester u. 67. 

Zöldfelület növelése (légtisztító növények, termőföld, kaspók 

beszerzése) kirándulása (Állatkerti belépek, utiköltség) 

Környezet és természetvédelem témában vetélkedő lebonyolítása 

( készségfejlesztő eszközök, irodaszerek beszerzése) 

, 292.363,- Ft 

Ferencvárosi 

Komplex 

Óvoda, Ált. 

Isk. és EGYMI, 

Gát u. 6. 

Kerti szerszámok beszerzése (fűnyíró, lombszívó, elektromos 

gyomégető, metszőolló, lapát, ásó és lombseprű) madároduk és 

darázs garázs beszerzése, környezetvédelmi versenyek 

nyerteseinek könyvjutalom vásárlása, Napredszer elkészítése 

(labdák, festék és ecset), állatmakettek beszerzése  

292.182,- Ft 

Kosztolányi D. 

Általános 

Iskola 

Ifjúmunkás u. 

1. 

Kerti eszközök beszerzése (öntozőkanna, karók) Natúrtalaj és 

alginit vásárlása, madaras játékok és ismertetők beszerzése a 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől,  

390.226,- Ft 

Kőrösi Csoma 

S. 

Kéttannyelvű 

Ált. Iskola  

Ifjúmunkás u. 

13. 

Jutalom könyvek beszerzése, mikroszkóp-kamera vásárlása, 

füvesítés (komposzt, fűmag) 
299.929,- Ft 

Leövey Klára 

Gimn.  

Vendel u. 1. 

Zöldfelületek fejlesztése, gondozása (termőföld, növények, 

virágládák, metszőolló, locsolócső beszerzése), kerti bútorok 

készítéséhez alapanyag beszerzése (raklap, csavarok, egyéb 

szerelvények), szakkönyvek beszerzése 

290.477,- Ft 

Molnár Ferenc 

Általános 

Iskola 

Mester u. 19. 

Zöldfelület fejlesztés, gondozás (virágföld, növények, 

permetező, lombseprű, gereblye, ásó, lapát, kapa, metszóolló 

beszerzése), akváriumhoz szükséges eszközök vásárlása (szűrő, 

akvárium fütő, levegőpumpa, hőmérő, növények), ásványok és 

közetek beszerzése, természettudományos szakkönyvek 

vásárlása 

398.382,- Ft 

Ferencvárosi 

Sport Ált. Isk. 

és Gimázium  

Telepy u. 17. 

Zöldfelület fejlesztése(cserjék, orgona, fűszernövények, 

szobanövények, cserepek és termőföld beszerzése), könyvek 

vásárlása 

297.781,- Ft 

Szent-Györgyi 

Albert Ált. Isk. 

és Gimnázium,  

Lónyay u. 4-8. 

Könyvtár fejlesztés (környezet és természetvédelemhez 

kapcsolodó szakkönyvek, folyóiratok: Földgom, Természetbúvár 

beszerzése), 3 db társasjáték beszerzése, „Zöldítsük ki 

Ferencvárost!” szabadulószoba elkészítése, „Boszorkánykonyha” 

(ismerkedés a kémia világával alsó és felső tagozatos tanulok 

számára egyarátn) eszközeinek beszerése, falitérképek, kémiai 

folyamatábrák, kristálymodellek beszerzése  

270.838,- Ft 

Weöres S. Ált. 

Isk. és 

Gimnázium 

Lobogó u. 1. 

Zöldfelület fejlesztése (cserjék, örökzöldek, gyümölcsfák, 

marhatrágya és termőföld beszerzése), kirándulások (Kemes 

Vulkán tanösvényen és a Soroksári Arborétumban) 8 db 

solymász előadás, folyóirat előfizetés megrendelése (Természet 

Búvár, National Geographic) 

400.000 Ft 

 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2021. november 9. 



 

 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolának 

300.000,-Ft, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 7.637,- Ft, a 

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-nek 7.818,- Ft, a Kosztolányi Dezső 

Általános Iskolának 774,-Ft, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolának 71,- Ft, a 

Leövey Klára Gimnáziumnak 9.523,- Ft, a Molnár Ferenc Általános Iskolának 1.618,- Ft, Ferencvárosi 

Sport Általános Iskola és Gimáziumnak 2.219,- Ft, és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 

Gimnáziumnak 29.162,- Ft visszafizetési kötelezettségét keletkezett, melyet a Belső – Pesti 

Tankerületi Központ 2021. augusztus 24. napján visszafizetett Ferencváros Önkormányzata részére.  

 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2021. november 9. 

 

 


