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ELŐTERJESZTÉS 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága 

2022. április 19-i ülésére 
 
 
Tárgy:  „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros 

bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című 
pályázat cél módosítása a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda kérelme alapján 

 
Előterjesztő:   Reiner Roland, alpolgármester 
 
Készítette:   Barna Renáta, környezetvédelmi munkatárs 

Polgármesteri Kabinet 
    
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Meleg Mónika sk. 
 
 
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! 

 

 

A T. Bizottság 2021. október 19. napján tartott ülésén a VIK 60/2021. (X.19.) számú határozatával 

elfogadta a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 

Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” pályázati anyagát a 

következőképpen: 

 

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 

35-37. 

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) 

1.777.800 

 

Az intézmény vezetője Magyarné Willinger Andrea 2022. április 11. napján módosítási kérelemmel fordult 

Önkormányzatunkhoz, melyben a kirándulási célok módosításához kéri az önkormányzat hozzájárulását, 

tekintettel arra, hogy amikor a pályázatot írták még fenn állt a pandémiás helyzet, ezért nem mertek 

távolabbi helyszínekre tervezni. 

 

Azonban a jelenlegi helyzetben lehetőség nyílik olyan helyekre elvinni a gyermekeket, ahol az állatok 

megismerése mellett a természettel is közvetlen kapcsolatba léphetnek, valamint természetes 

környezetükben is megfigyelhetik az állatokat, növényeket, illetve különböző az óvoda pedagógiai 

programjához kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, mint például kenyérsütés, agyagozás, népi 

kismesterségekkel való ismerkedés, őshonos állatok megismerése. 

Az új helyszínek a következők lennének: 

- Vadaspark Piliscsév, 

- Vadaspark Szigethalom, 

- Vadaspark Pákozd-Sukuró, 

- Vadaspark Diósjenő 

- Medvefarm Veresegyház és  

- Nőtincs Seholsziget Természetpark. 

 

 

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

elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. április 13. 

 

                                                            Reiner Roland s.k. 

                                                           alpolgármester 

  



 

 

Határozati javaslat: 

 
 

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

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda pályázati céljának 

módosításához hozzájárul és a VIK 60/2021. (X.19.) számú határozat 2.) pontjában foglalt táblázat 

4. sorát az alábbiak szerint módosítja 

 

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 

35-37. 

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 : Vadaspark Pilicsév, Vadaspark 

Szigethalom,Vadaspark Pákozd-Sukuró, Vadaspark Diósjenő; Medvefarm 

Veresegyház és Nőtincs Seholsziget Természetpark (busz bérleti díj, 

belépő díjak) 

1.777.800 

 

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

Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a támogatottal a módosító szerződést 

kösse meg. 

 

Határidő: 2022. április 29. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


