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Tisztelt Bizottság! 

 

A T. Bizottság a VIK 68/2020. (VII.28.) sz. számú határozatával meghirdetett „Intézményi 

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

intézményeiben 2020” beérkezett pályázatokat a 2020. október 6-ai ülésén bírálta el, és aVIK 96/2020. 

(X.6.) számú határozatával úgy döntött, hogy intézmények pályázati céljait az alábbi táblázatban 

foglaltak szerint támogatja. 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG 

Ft 

Csicsergő 

Óvoda  

Thaly K. u. 

38. 

Kerékpár- és eszköztároló kialakítása, tudáspróba szervezése 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos témában, 

környezet- és természetvédelemmel, fenntarthatósággal 

kapcsolatos kirándulások, terepgyakorlatok lebonyolítása, 

szakkönyvek beszerzése a csoportoknak fenntarthatóság 

témában. 

1.000.000 

Csudafa 

Óvoda 

Óbester u. 9.  

Gyümölcsöskert bővétése, zöldség-, fűszer- és konyhakert 

kialakításával (magas ágyás, növények, fűmag, palánták, 

szobanövények, trágya, virágföld, fűszernövények), 

komposztláda és kerti szerszámok tárolására alkalmas láda 

beszerzése, múzeumlátogatás (Természettudományi Múzeum, 

Múzeumpedagógia foglalkozás, Természetvédelmi Egyesület 

„Madarász Ovi” foglalkozás. 

800.000 

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 

10. 

Előkert átalakítása, udvar zöldítése (új növények ültetése, 

virágládák elhelyezése, kavicsos rész csökkentése), szenzoros 

ösvény bővítése, Állatkert, vadaspark látogatása 

Óvodai Zöld Nap tartása (gyermekek szemléletformálása 

játékos feladatokkal és ismeretterjesztéssel). 

870.000 

Ferencvárosi 

Egy. 

Bölcsődei 

Intézm. 

Ráday u. 46.  

Napvitorla telepítése,  szemléletformáló könyvek, eszközök 

(kukásautó játék) beszerzése. 
627.245 

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 

35-37. 

Madáretető – és itató, porfürdőzésre alkalmas hely kialakítása, 

fészekoduk számának növelése, zöldfelület képzés, növelés. 

(tanösvény, konyhakert, fűszer- és gyógynövénykert 

kialakítása), komposztálók kialakítása, környezet,- és 

természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, 

terepgyakorlatok lebonyolítása és üzemlátogatás, (autóbusz 

kirándulások), természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 

folyóiratok, szakkönyvek és eszközök beszerzése, (kézi 

nagyítók, bogárnézók, memóriajátékok, interaktív táblák), 

kerékpár tárolók kialakítása. 

2.698.447 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Erkel u. 10. 

 Zöldítés (termőföld visszapótlás, virágpalánták, évelő 

növények bokrok, kúszónövények és szobanövények vásárlása), 

meglévő magaságyások kezelése, komposztáló kialakítása, 

kerékpár tároló kialakítása, felnőtt képzés (nevelőtestületi 

kirándulás a szigetmonostori Ökoszigetre). 

850.000 

Liliom Óvoda 

Liliom utca 

15. 

Ismeretterjesztő programok, foglalkozások, bemutatók, 

kirándulások buszköltsége, természetvédelmi témájú könyvek 

beszerzése. 

480.000 

Méhecske Évelő növények, hagymás virágok ültetése, konyhakertekben 400.000 



 

Óvoda 

Ifjúmunkás u. 

30. 

virágföld pótlása és cseréje, speciális levegőtisztító mohafal 

készítése. 

Kerékpártároló cseréje, környezetvédelmi előadás 

megszervezése, érzékelő ösvény megújsítása (kisebb-nagyobb 

kavics, mulcs, kukorica csutkahomok, parafadugó stb. 

beszerzése), sün garázs és verébszálló – lakótelep kihelyezése, 

kincses kereső, memória tábla felállítása az udvaron, kertünk 

madarai-ismeretterjesztő tábla kihelyezése. 

Napfény 

Óvoda 

Napfény u. 4. 

A természet és épített környezet védelmét, fejlesztését szolgáló 

kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése. 

Zölfelület-képzés, növelés (fásítás, virágosítás, „zöld kerítés” 

létrehozása), Állatkerti és múzeumi órákon, foglalkozásokon 

való részvétel, tehetséggondozó, fezárkóztató és 

környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök, fakultációk 

lebonyolítása, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 

versenyek, vetélkedők, kiállítások lebonyolítása, jutalmazás, 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, 

szakkönyvek, eszközök vásárlása, 

gyermekek környezetvédelmi szemléletének kialakításához 

eszközök beszerzése, zöldsarok kialakítása. 

2.000.000 

Ugrifüles 

Óvoda  

Hurok u. 9. 

Konyhakert kialakítása (2 db magaságyás, virág- és termőföld 

keverék, palánták, magvak és kerti kisszerszámok) 
310.000 

 

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 
 TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG, Ft 

Dió Általános 

Iskola, 

Készségfejleszt

ő Iskola, 

EGYMI és 

Kollégium 

Friss u. 2. 

Zöldfelületek növelése, karbantartása (kerti szerszámok, védő 

felszerelés, növények, palánták, magok magaságyás, ágdaráló, 

mechanikus fűnyíró beszerzése), komposztáló telepítése, 

gyógy- és füszernövények préselt/laminált gyűjteményének 

beszerzése. 

784.000 

 

ÖSSZESEN: 10. 819.692 

 

A támogatott intézmények által benyújtott kérelmek alapján a 267/2021. (IV.27.) számú 

önkormányzati határozat szerint a szerződésekben szereplő határidők módosításra kerültek. A 

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

határidő 2021. május 30. napjáról 2021. június 30. napjára módosult. 

 

A Liliom Óvoda nem kívánt élni a módosítás lehetőségével, így 2021. március 25. napján kelt 

levelében a vírushelyzetre tekintettel lemondott az általa elnyert 480.000 Ft támogatási összegről. 

 

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

kerületben található Óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék Intézménye és a Dió Általános 

Iskola határidőben benyújtotta, 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 2020” pályázaton nyújtott támogatási összegek felhasználása az 

intézményekben az alábbiak szerint alakult: 

 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG, Ft 

Csicsergő 

Óvoda 

Thaly K. u. 

38. 

 

Kerépár és eszköztárolók kialakítása, szakkönyvek 

beszerzése, zöldfelület képzés (növények, virágföld 

beszerzése) 

1.000.000 

 (A számlák összege 

24.946,- Ft-tal több, 

1.024.946,- Ft) 

Csudafa 

Óvoda 

Óbester u. 9. 

Gyümölcsöskert bővétése, zöldség-, fűszer- és konyhakert 

kialakításával (magas ágyás, növények, fűmag, palánták, 

szobanövények, trágya, virágföld, fűszernövények), 

komposztláda és kerti szerszámok tárolására alkalmas láda 

beszerzése 

800.000 

(A számlák összege 

125.212,- Ft-tal 

kevesebb, 674.788,- Ft) 

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 

10. 

Zöld felület képzés (virágládák, termőföld, palánták 

beszerzése) Állatkerti kirándulás (belépők, utiköltség)  

870.000 

(A számlák összege 

302.015,- Ft-tal 

kevesebb, 567.985,- Ft) 

Ferencvárosi 

Egyesített 

Bölcsődei 

Intézmények 

Ráday u. 46. 

Napvitorla telepítése,  szemléletformáló könyvek, 

eszközök (kukásautó játék) beszerzése. 

627.245 

(A számlák összege 

648,- Ft-tal több, 

627.893,- Ft) 

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 

35-37. 

Zöldfelület képzés, fejlesztés (magaságyások kialakítása, 

pálánták ültetése, cserjék, virágok telepítése és termőföld 

csere) öntözőrendszer felújítása, beltéri zöldfalak 

kialakítása, fészekodúk, fészektálcák és süntanya 

beszerzése, kirándulás 

2.698.447 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Zöldítés (termőföld visszapótlás, virágpalánták, évelő 

növények bokrok, kúszónövények és szobanövények 

vásárlása), meglévő magaságyások kezelése, komposztáló 

kialakítása, felnőtt képzés   

850.000 

(A számlák összege 

 2,-Ft-tal kevesebb, 

849.998,- Ft) 

Méhecske 

Óvoda 

Ifjúmunkás u. 

30. 

Zöldfelület képzés, fejlesztés (évelő növények, palánták, 

virágföld beszerzése) UV és melegítő lámpa vásárlása a 

görög teknősöknek, levegőtisztió zuzmó képek beszerzése, 

a süngarázs és az érzékelő ösvény felújítása  

400.000 

(A számlák összege 

4.546,- Ft-tal kevesebb, 

395.454,- Ft) 

Napfény 

Óvoda 

Napfény u. 4. 

Zölfelület-képzés, növelés (gyep pótlása, cserjék, örökzöld 

leylandi telepítése), állatbemutató foglalkozásokon 

valórészvétel (állatsimogató, a Magyar Mardártani 

Egyesület együttműködésével egész évben „madrásuli” 

előadások),látogatás a Taksonyi Pónifarmra, szellektív 

hulladékgyűjtők beszerzése és cseréje, környezetvédelmi 

témában vetélkedő lebonyolítása,  

2.000.000 

(A számlák összege 

2.690,- Ft-tal több, 

2.002.690,- Ft) 

Ugrifüles 

Óvoda 

Hurok u. 9. 

Konyhakert kialakítása (magyaságyás, virágföld, egynyári 

palánták, darált trágyás föld, kerti szerszámok, vetőmagok 

és öntözőkannák beszerzése) 

310.000 

(A számlák összege 1,- 

Ft-tal több, 310.001,- 

Ft) 

 

 

 



 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 
 TÁMOGATÁSI ÖSSZEG, 

Ft 

Dió Általános 

Iskola, 

Készségfejleszt

ő Iskola, 

EGYMI és 

Kollégium 

Friss u. 2. 

Zöldfelület képzés (magas ágyások vásárlása, 

fűszernövények, paradicsom és paprika palánták, 

egynyári virágok beszerzése) bokrok telepítése a 

kerítés mellé, mechanikus fűnyíró beszerzése, kerti 

eszközök beszerzése (munkavédelmi csizma, 

kertésznadrág, munkavédelmi és kertészeti 

kesztyű), komposztáló kialakítása  

784.000 

(A számlák összege 

 45,-Ft-tal kevesebb, 

783.955,- 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 Ferencvárosi Csudafa Óvodának 125.212,- Ft, a 

Ferencvárosi Epres Óvodának 302.015,- Ft, a Ferencvárosi Liliom Óvodának 480.000,- Ft, a 

Ferencvárosi Méhecske Óvodának 4.546,- Ft, és a Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 

EGYMI és Kollégiumnak 45,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet 2021. október 20. 

napjáig a fent említett  intézmények visszafizettek. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) sz. 

önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése h) pontjának 4. fordulata értelmében behajthatatlan az a 

követelés, „amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási 

javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, a költségvetési törvényben meghatározott 

kisösszegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a 

fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a 

követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget 

eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott 

címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, amelyet a bíróság előtt 

érvényteleníteni nem lehet, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.” 

Továbbá ugyaneten önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 

behajthatatlan követelés számviteli szabályok szerinti leírásához való hozzájárulás a polgármester 

hatáskörébe tartozik. 

 

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

nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” keretében, a 

kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatást a határozati javaslatban 

foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

Továbbá javaslom, hogy a T. Bizottság kérje fel a Polgármestert, hogy a Kicsi Bocs Óvoda 2,- Ft-os 

visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli szabályok 

szerinti leírásához. 

 

  

Budapest, 2021. november 3.      

 

 

Árva Péter s.k. 

     elnök 

  



 

 

Határozati javaslat: 

 

1. 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 2020” pályázat 

keretében nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 

FELHASZNÁLT 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG, Ft 

Csicsergő 

Óvoda 

Thaly K. u. 

38. 

 

Kerépár és eszköztárolók kialakítása, szakkönyvek 

beszerzése, zöldfelület képzés (növények, virágföld 

beszerzése) 

1.000.000 Ft 

 

Csudafa 

Óvoda 

Óbester u. 9. 

Gyümölcsöskert bővétése, zöldség-, fűszer- és konyhakert 

kialakításával (magas ágyás, növények, fűmag, palánták, 

szobanövények, trágya, virágföld, fűszernövények), 

komposztláda és kerti szerszámok tárolására alkalmas láda 

beszerzése 

674.788,- Ft 

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 

10. 

Zöld felület képzés (virágládák, termőföld, palánták 

beszerzése) Állatkerti kirándulás (belépők, utiköltség)  
567.985,- Ft 

Ferencvárosi 

Egyesített 

Bölcsődei 

Intézmények 

Ráday u. 46. 

Napvitorla telepítése,  szemléletformáló könyvek, 

eszközök (kukásautó játék) beszerzése. 

627.245 Ft 

 

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 

35-37. 

Zöldfelület képzés, fejlesztés (magaságyások kialakítása, 

pálánták ültetése, cserjék, virágok telepítése és termőföld 

csere) öntözőrendszer felújítása, beltéri zöldfalak 

kialakítása, fészekodúk, fészektálcák és süntanya 

beszerzése, kirándulás 

2.698.447 Ft 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Zöldítés (termőföld visszapótlás, virágpalánták, évelő 

növények bokrok, kúszónövények és szobanövények 

vásárlása), meglévő magaságyások kezelése, komposztáló 

kialakítása, felnőtt képzés   

849.998,- Ft 

Méhecske 

Óvoda 

Ifjúmunkás u. 

30. 

Zöldfelület képzés, fejlesztés (évelő növények, palánták, 

virágföld beszerzése) UV és melegítő lámpa vásárlása a 

görög teknősöknek, levegőtisztió zuzmó képek beszerzése, 

a süngarázs és az érzékelő ösvény felújítása  

395.454,- Ft 

Napfény 

Óvoda 

Napfény u. 4. 

Zölfelület-képzés, növelés (gyep pótlása, cserjék, örökzöld 

leylandi telepítése), állatbemutató foglalkozásokon 

valórészvétel (állatsimogató, a Magyar Mardártani 

Egyesület együttműködésével egész évben „madrásuli” 

előadások),látogatás a Taksonyi Pónifarmra, szellektív 

hulladékgyűjtők beszerzése és cseréje, környezetvédelmi 

témában vetélkedő lebonyolítása,  

2.000.000 Ft 

 

Ugrifüles 

Óvoda 

Hurok u. 9. 

Konyhakert kialakítása (magyaságyás, virágföld, egynyári 

palánták, darált trágyás föld, kerti szerszámok, vetőmagok 

és öntözőkannák beszerzése) 

310.000 Ft 

 

 

 

 



 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 

FELHASZNÁLT 

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG, 

Ft 

Dió Általános 

Iskola, 

Készségfejleszt

ő Iskola, 

EGYMI és 

Kollégium 

Friss u. 2. 

Zöldfelület képzés (magas ágyások vásárlása, 

fűszernövények, paradicsom és paprika palánták, 

egynyári virágok beszerzése) bokrok telepítése a 

kerítés mellé, mechanikus fűnyíró beszerzése, kerti 

eszközök beszerzése (munkavédelmi csizma, 

kertésznadrág, munkavédelmi és kertészeti 

kesztyű), komposztáló kialakítása  

783.955,- Ft 

 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2021. november 9. 

 

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

Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 125.212,- Ft, a 

Ferencvárosi Epres Óvoda 302.015,- Ft, a Ferencvárosi Liliom Óvoda 480.000,- Ft, a Ferencvárosi 

Méhecske Óvoda 4.546,- Ft, és a Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium 

45,- Ft visszafizetési kötelezettségének eleget tett. 

 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2021. november 9. 

 

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

Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a Kicsi Bocs Óvoda 2,- Ft-os visszafizetési 

kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli szabályok szerinti 

leírásához. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 

Határidő: 2021. november 30. 

 

 

 


