
VIK 53/2021. (X.12.) sz. 
Határozat 

1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2021” című 
pályázatot a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére 3.656.567 Ft-tal támogatja. 
Határidő: 2021. október 29. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2021” című 
pályázat keretében a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére az alábbi társasházak pályázati 
céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek 
felhasználási határideje: 2022. április 15., az elszámolás határideje: 2022. május 2.:  

 

Társasház címe 
Tervezett 

költség (Ft) 
Önrész (Ft) 

Támogatás 
(Ft) 

Pályázati cél 

Kinizsi u. 13. 502.534 251.267 251.267 

1 db 3*3 méteres Hollandágyás kialakítása 
(termőföld pótlás, geotextilia, 
félárnyákot/árnyékot tűrő talajtakarók, 
szoliterek telepítése, csepegtető 
öntözőrendszer kialakítása, kerti szegélykő az 
ágyás köré és mulcs az ágyás borításához.) 

Haller u. 80-82. 550.000 275.000 275.000 
A társasház körül található virágos kert 
újratelepítése (talajcsere, trágyázás, 
növények elültetése és fenntartása) 

Liliom u. 30. 979.000 489.500 489.500 
Az épület előtt található terület füvesítése 
(talaj előkészítés, termőtalaj terítés, füvesítés 
kb. 500 m2) 

Mátyás u. 13. 997.950 498.975 498.975 
5 db kaspó kihelyezése a társasház 
betonburkolatú udvarán (kaspó, virágföld, 
árnyéktűrő fák beszerzése) 

Bakáts tér 7. 704.057 352.029 352.029 

A társasház belső udvarán és gangjain közös 
zöldfelületek létrehozása és fejlesztése 
(önöntöző balkonláda, öntöző rendszer, 
növények, virágföld beszerzése, 
kertrendezési díj) 

 
Üllői út 163-167. 

 
921.000 

 
460.500 

460.500 

Az épület körüli rendezetlen területek 
felújítása, fák és sövények visszametszése, 
virágágyások újratelepítése (metszés, 2 db 10 
m2 virágágyás kialakítása, termőtalaj és 
növények beszerzése, kivitelezési 
munkálatok díja) 

Lónyay u. 60. 
 

128.400 
 

64.200 64.200 

Meglévő zöldfelület fejlesztése, új 
zöldfelületek képzése (termőtalaj, növények 
beszerzése, jelenlegi növényzet 
visszavágása, talajjavítás) 

Közraktár u. 24. 997.950 498.975 498.975 
5 db kaspó kihelyezése a társasház 
betonburkolatú udvarán (kaspó, virágföld, 
árnyéktűrő fák beszerzése) 

Ferenc krt. 13. 532.242 266.121 266.121 
Meglévő fadézsák felújítása, új dézsák 
beszerzése, termőtalaj és a telepítendő 
növények beszerzése 

Gyáli út 15/D-E 1.000.000 500.000 500.000 

Növényfal kialakítása (15 méter hosszan és 
1,5 méter magasságig, 10 sor 540 db elemből 
a teljes felületen növények lennének 
elhelyezve) 

Összesen bruttó 7.313.133 3.656.567 3.656.567   

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



3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton 
nyertes társasházakkal kösse meg a támogatási szerződést. 
Határidő: 2021. november 12. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


