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Tárgy:    Javaslat „Zöld Udvar 2022” pályázat kiírására 

 
 
Előterjesztő:   Árva Péter, bizottsági elnök 
 
Készítette:   Barna Renáta, környezetvédelmi munkatárs 

Polgármesteri Kabinet 
    
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Önkormányzatunk a korábbi évekhez hasonlóan idén is meg kívánja hirdetni a nagy 

népszerűségnek örvendő „Zöld Udvar 2022” pályázatot a Ferencváros területén lévő 

társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók) részére. 

 

A 2021. évi pályázati kiíráshoz hasonlóan idén is szeretnénk a közterületi zöldítés lehetőségét 

megadni a kerületi lakosoknak, tekintettel arra, hogy a tavaly beérkezett érvényes pályázatok 

közül 4 esetben közterületi fejlesztés volt a cél. 

 

Az idei évben a pályázati kiírás a kitöltendő formanyomtatványokat is tartalmazna, melyeket a 

pályázóknak kötelező lenne a pályázati anyagukkal együtt leadni. Ezek egységesítenék a 

pályázatok formáját, tartalmaznák a pályázó ingatlan legfontosabb adatait, és könnyebben 

feldolgozhatóvá, valamint egymással összevethetővé tennék az ingatlanok adatait, a pályázati 

célokat. 

 

A pályázaton elnyerhető támogatási összeg a teljes bekerülési költség 50%-a, de maximum 

bruttó 500.000,- Ft. Így a pályázat támogatási intenzitása 50%-os, melyet semmilyen egyéb 

tényező nem befolyásol. Az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (bruttó 100.000,- 

Ft-tól bruttó 1.000.000,- Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes pályázók részére. 

A pályázó  a kivitelezést saját maga bonyolítja le, szerződést köt a vállalkozóval és a kivitelezést 

követően jogosult a számla benyújtására. Az Önkormányzat a megfelelő elszámolás esetén 

utólag fizeti ki a pályázaton elnyert támogatási összeget. 

 

A pályázaton elnyert összegek kifizetése a 3205. környezetvédelmi sor terhére történne. 

 

Fentiekre figyelemmel javaslom a T. Bizottság részére, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 

2022. évben is írja ki a „Zöld Udvar” pályázatot, az előterjesztés mellékletét képező „pályázati 

felhívásban” szereplő tartalommal. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. február . 

 

                                                            Árva Péter s.k. 

                                                           elnök 

  



 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Ferencváros területén 

lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére a „Zöld Udvar 2022” pályázatot, az Sz-

…/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal meghirdeti. A pályázat 

keretösszege a 3205. számú „Környezetvédelem”elnevezésű költségvetési sor terhére 

bruttó……………. Ft. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat megjelentetése iránt a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


