
 

      
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

Iktató szám: Sz-184/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

2022. május 10.-i ülésére 
 
 
Tárgy:  „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és 

köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2022” pályázat 
 
 
Előterjesztő:   Árva Péter, bizottsági elnök 
 
Készítette:  Barna Renáta, környezetvédelmi munkatárs 
   Polgármesteri Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Meleg Mónika 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! 

 

 

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2022. évben is javaslom meghirdetni az intézményi 

zöldprogram és környezettudatos nevelés környezetvédelmi pályázatot a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata által fenntartott bölcsődék, óvodák, a Belső-Pesti Tankerületi Központ 

által fenntartott IX. kerületi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények, továbbá a Budapesti 

Komplex Szakképzési Centrum intézményei részére. 

 

A pályázat főbb elemei: a természeti és épített környezet védelme, annak fejlesztését szolgáló 

kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése; intézményen belüli „zöldsarok” 

kialakítása; a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése; óvodás- és iskoláskorú gyermekek környezet- és 

természetvédelmi szemléletének kialakítása, eszközök beszerzése, valamint a környezetvédelemmel 

foglalkozó szakkörök támogatása, a jeles környezetvédelmi napokon, akciókon való részvétel, üzem- és 

múzeumi látogatások, tehetséggondozó szakkörök és egyéb közös programok, vetélkedők megtartása, 

kiállítások megrendezése. 

 

Felhívom figyelmüket, hogy a 2022-es pályázaton nyertes intézményekkel csak akkor lehet szerződést 

kötni, ha az előző pályázati támogatással elszámoltak.  

 

A pályázati eljárással kapcsolatos adatok az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 

Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2022” pályázati kiírásban az 

alábbiak szerint alakulnak: 

 

- a pályázat keretösszege: 17.000.000,- forint  

- pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 01. 

- a pályázat elbírálása: a pályázatokat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 

Bizottság bírálja el, várhatóan a 2022. júliusi vagy augusztusi ülésén. 

- a szerződéskötés várható időpontja: a pályázatok elbírálására vonatkozó bizottsági döntést 

követő 15 nap, 

- a pályázati támogatást a szerződés aláírásának napja és 2023. június 30. között lehet 

felhasználni. Az elszámolás határideje: 2023. július 14. 

 

A pályázat kiadásaira a 3205. költségvetési sor ad fedezetet. 

Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

 

A pályázati felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Budapest, 2022. május 

 

 

 

 

  Árva Péter s.k. 

        elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az Sz-184/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti 

intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés környezetvédelmi pályázati felhívással egyetért, 

és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás kerületi bölcsődék és köznevelési 

intézmények (óvodák, iskolák) részére történő megküldése iránt. 

 

Határidő: 2022. május 27. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


