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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! 

 

 

 

 

Belső-Ferencváros zöldítése a magas beépítettség miatt igen nagy kihívás, miközben az egy 

főre jutó zöldterület szempontjából a kerület – sőt, egész Budapest – legrosszabb városrészei 

közé tartozik. Erre egyik megoldásként, a meglévő szűk helyek jobb kihasználtását elérendő, 

összesen 20 db virágoszlop telepítését javasoljuk a Ráday u. Boráros tér és Bakáts tér közötti 

szakaszára, valamint a Lónyay és a Kinizsi utcába. Ferencvárosban korábban is voltak ilyen 

típusú virágoszlopok, de az intenzív öntözés miatt a vasszerkezet korrodálódott, a fa pedig 

elkorhadt.  

 

A belső kerületek mintájára, a virágtartó szerkezeteket az alábbi paraméterekkel szeretnénk 

megvalósítani: 

10 db 130 cm magas 50x50cm szélességű szögletes, és 10 db 130 cm magas d=40 cm 

hengeres,  időt álló, vandálbiztos, ugyanakkor esztétikus, rozsdamentes fémszerkezet, amely 

lehetővé teszi virágzó növényekkel való vertikális beültetést. Szempont volt továbbá, hogy 

anyaga az öntözést is jól bírja, könnyen fenntartható, beültethető és öntözhető legyen. 

Az oszlopok a járda szilárd burkolatához lennének erősítve oly módon, hogy szükség szerint 

áttelepíthetőek legyenek. 

 

Piackutató árajánlat alapján a 20 db virágoszlop összesen bruttó 2 250 000.- Ft lenne. Ez csak 

maga a szerkezet, az ár nem tartalmazza az egynyári virágokkal való beületést, amelyet 

egyeztetésünk alapján, a  folyamatos fenntartási munkálatokkal együtt a FESZOFE Nonprofit 

Kft. végezne. 

 

 

 

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

szíveskedjen elfogadni. 

 

 

 

Budapest, 2022. május 2.  

 

 

 

        Reiner Roland  

        alpolgármester 

 

  



 

 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

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

és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy Belső- Ferencvárosban,  Ráday u. Boráros 

tér és Bakáts tér közötti szakaszára, valamint a Lónyay és a Kinizsi utcában támogatja 

összesen 20 db virágoszlop gyártását és telepítését. 

 

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 2.250.000-Ft 

összegben biztosít fedezetet Ráday u. Boráros tér és Bakáts tér közötti szakaszára, 

valamint a Lónyay és a Kinizsi utcába összesen 20 db virágoszlop gyártására és 

telepítésére. 

 

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 

 


