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A döntéshez egyszerű X  
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Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
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Tisztelt Bizottság! 

 

 

 

 

A Dési Huber utcai nagy múltú „Virágkiállítás” ágyásai mindenképpen több figyelmet és 

gondoskodást érdemelnek. Ebben az évben 4 virágágyás szegélyeit kiemeljük, megmagasítjuk, 

a virágokat sűrűbbre, fenntarthatóbbra ültetjük. Egy 60 m2-es virágágyást, amelyik 

közműérintettsége ezt lehetővé teszi, esőkertté alakítanánk. 

 

Mi az az esőkert és miért jó:  

Az esővíz megőrzése és hasznosítása aktuálisan megoldandó feladata a zöldfelület-

gazdálkodásnak. A kerületi klímastratégiánk egyik célkitűzése is a csapadékvízgazdálkodás. A 

klímaváltozással egyre egyenlőtlenebb a csapadékeloszlás, a rövid idő alatt mindent elárasztó, 

lezúduló záporok, és az aszályos időszakok váltják egymást. Mivel mindkettő nagy 

problémákat okozhat, olyan megoldásokat kell találni, amelyek mindkét helyzetre megoldást 

kínálnak, kompenzálják az átmenetet. Az egyik alternatív megoldás az esőkert, mely elvezeti 

és szivacsként tárolni képes az esővizet. Valamint jelentős ökológiai haszna még, hogy a 

szennyezett csapadékvizet természetes módon szűri meg. 

  

Ehhez az alábbi feladatokat kell elvégezni:  

A megsüllyedt ágyást tovább mélyítjük, az esőkerti évelők számára támogató közeggel, 

komposztos, tőzeges speciális földkeverékkel töltjük föl. Környezetét oly módon lenne 

szükséges kialakítani, kavics drénréteggel, folyókákkal, hogy öntözés nélkül, önfenntartóvá 

váljon. 

A feladat nagyon komplex, viszonylag kevés szakember foglalkozik speciálisan esőkert 

telepítésével, ezért olyan cégektől kértünk piackutató árajánlatot, akiknek vannak már 

referenciáik.  

Mivel az első ilyen átalakítás lenne a kerületben, célszerű egy szakcég bevonása, hiszen ha nem 

megfelelő a közeg vagy a kialakítás, esetleg a növényszortiment, könnyen kiszáradhatnak, vagy 

kirohadhatnak a pangó vízben a növények. Ha sikerül szakszerűen kivitelezni az esőkertet, 

akkor gyakorlatilag hosszú évekre elfelejthetjük az újratelepítés, a gyomlálás és az öntözés 

költségeit. 

 

Az esőkert kivitelezése egy 60 m2-es meglévő virágágyás átalakításával a legkedvezőbb 

árajánlat szerint bruttó 2.500.000,-Ft. Az ár tartalmazza a tervezést, a kivitelezés ideje alatt a 

tervezői művezetést, a növénybeszerzést és kiültetést. Nem tartalmazza a földmunkát és annak 

anyagköltségeit, amelyet előzetes egyeztetéseink szerint a FESZOFE Nonprofit Kft. vállalna, 

hiszen a virágágyás átalakítása és a földcsere egyébként is elvégzendő feladat lenne a 

közszolgáltatási szerződésük szerint  

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatot 

szíveskedjen elfogadni. 

 

 

Budapest, 2022. május 3.  
 

Reiner Roland 

alpolgármester 

 

 



 

 

Határozati javaslatok: 

 

1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja a Meglévő, 

felújítandó virágágyás esőkertté alakításának tervezését, kivitelezését. 

Határidő: 2022. május 10.Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt,  hogy  a 3205. számú 

„Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére, összesen bruttó 

2.500.000-Ft összegben biztosít fedezetet Meglévő, felújítandó virágágyás esőkertté 

alakításának tervezésére, kivitelezésére.  

 

Határidő: 2022. május 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

vonatkozó  beszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint a vállalkozási szerződés 

megkötéséről a nyertes ajánlattevővel. 

 

Határidő: döntéshozataltól számított 90 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


