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Tisztelt Bizottság! 

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a VIK 99/2022. (V.10.) sz. számú határozatával 

döntött az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési 

(óvodák, iskolák) intézményeiben 2022” pályázat meghirdetéséről.  

A meghirdetett pályázatra határidőben 14 db intézménytől érkezett be pályázati anyag. 

 

 

I. Támogatási szerződés egyoldalú módosítása 

 

A pályázati támogatás szabályai szerint az ezévi 2022-es pályázaton nyertes intézményekkel csak akkor lehet 

szerződést kötni, ha az előző pályázati támogatással elszámoltak. 

 

A Belső-Pesti Tankerület intézményei a tavalyi évben 7.766.600 Ft-ot nyertek el az „Intézményi zöldprogram 

és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021”  

pályázaton. A pályázat elszámolásának határideje 2022. június 8. napja volt, melynek a Tankerület nem tett 

eleget, az elszámolási anyag csak 2022. június 27-én érkezett meg önkormányzatunkhoz. 

A késedelmes elszámolásra a következő indokot kaptuk Urbánné Darók Kornélia főosztályvezető asszonytól:  

 

„A 2022. június 8.-i határidő betartását a Központba későn beérkező szakmai beszámolók miatt nem tudtuk 

teljesíteni. Az Iskolákat értesítettük a határidő közelgő lejártáról, de a határidő betartását nehezítette, hogy az 

Iskolák az érettségire is készülődtek. 

A programra kapott összegeket az Iskolák örömmel vették, amit elköltöttek, de a szakmai beszámoló miatt nem 

tudtuk leadni az elszámolást.” 

 

A Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján a Belső-Pesti Tankerület a fel nem használt támogatási összeget 

visszautalta az önkormányzat részére. 

 

A fentiek alapján a Belső-Pesti Tankerület elszámolását elfogadni a támogatási megállapodásuk alapján 

jogszerűen nem lehet. Azonban az Önkormányzatnak nem érdeke, hogy egy sikeres pályázatot időbeli csúszás 

miatt ellehetetlenítsen, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság hozzon olyan intézkedést, amely alapján a 

Belső-Pesti Tankerület által a pályázatnak megfelelően már felhasznált támogatási összeget ne kelljen 

visszafizetni az önkormányzat részére. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a támogató a támogatási 

szerződést egyoldalúan módosíthassa: 

 

„48/A. § (1) A 48. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közigazgatási jogi jogviszonyban és a 48. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti polgári jogi jogviszonyban (a továbbiakban együtt: támogatási jogviszony) a 

kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy (a továbbiakban: támogató) a támogatás nyújtására, a 

kedvezményezett pedig - ha a támogatás jellege egyébként nem zárja ki - a számára megállapított kötelezettség 

teljesítésére köteles. 

(3) A támogatási szerződést a támogató a kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja. …” 

 

Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság a támogatási megállapodás II. 2. pontjának alábbi szövegű 

h) (helyesen számozva j) alpontját  

„h.) a támogatási összeg felhasználását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2022. június 8. napjáig 

szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni Támogató részére, amelyet Támogatóhoz két 

példányban kell benyújtania. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:  

 szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljainak megvalósulásáról, 

 jelen szerződés III. pontjában meghatározott elszámolási szabályoknak megfelelően elkészített 

pénzügyi beszámolót, elszámolást, a felmerült költségek tételes felsorolását (szerződések, számlák 

és egyéb bizonylatok alapján összesítve). A beszámolót elektronikus formában 

(barna.renata@ferencvaros.hu) és papír alapon két példányban kell eljuttatni Barna Renáta 
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környezetvédelmi munkatárs részére (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, 

1092 Budapest, Bakáts tér 14.), 

 teljességi nyilatkozatot Támogatott képviselőjének aláírásával ellátva, amelyben Támogatott 

büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére 

bocsátott, az alapbizonylatok az elszámolási nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre.” 

 

az alábbiakra szíveskedjen módosítani: 

 

„j.) a támogatási összeg felhasználását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2022. június 30. napjáig 

szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni Támogató részére, amelyet Támogatóhoz két 

példányban kell benyújtania. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:  

 szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljainak megvalósulásáról, 

 jelen szerződés III. pontjában meghatározott elszámolási szabályoknak megfelelően elkészített 

pénzügyi beszámolót, elszámolást, a felmerült költségek tételes felsorolását (szerződések, számlák 

és egyéb bizonylatok alapján összesítve). A beszámolót elektronikus formában 

(barna.renata@ferencvaros.hu) és papír alapon két példányban kell eljuttatni Barna Renáta 

környezetvédelmi munkatárs részére (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, 

1092 Budapest, Bakáts tér 14.), 

 teljességi nyilatkozatot Támogatott képviselőjének aláírásával ellátva, amelyben Támogatott 

büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére 

bocsátott, az alapbizonylatok az elszámolási nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre.” 

  

 

II. Pályázatok elbírálása 

 

Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, 

iskolák) intézményeiben 2022” pályázatra beérkezett 14 érvényes pályázatban megjelölt tervezett költség, az 

igényelt összeg és a témakör az alábbiak szerint foglalható össze: 

 
ÓVODÁK 

 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

Csicsergő 

Óvoda Thaly K. 

u. 38. 

800.000 760.000 

Zöldfelület képzés, növelés, fásítás (növények, föld, 

dézsák/kaspók beszerzése), múzeumi órák tartása 

(belépőjegyek, mezumpedagógiai foglalkozás) Bogár hotel 

készítés (anyagköltség) 

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9.  
510.000 450.000 

Magaságyás, konyhakert veteményezése (paláták, magok, 

fszernövények, törmföld, trágya, komposzt és tápoldat 

beszerzése) zöldfelület képzés (növények, fűmag, palánták, 

szobanövények, trágya, virágföld, termőföld, tápoldat, kerti 

díszek, vázák, kaspók, kerti szerámok és nádkerítés 

beszerzése), Fővárosi Állat- és Növénykert intézményi 

bérlet vásárlása, Budakeszi Vadaspark „Házhoz megy a 

vadaspark” óvodai foglalkozáson való részvétel 
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NÉV, CÍM 

 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 35-

37. 

3.492.000 3.492.000 

Zöldfelület képzés, növelés (Permakultúrás szemléletű kert 

felmérése, kialakítása és a permakultúrás kert gondozása 

képzés 7 fő részére), fűszerkert, komposztáló kialakítása, 

szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, kirándulások, 

környezet és természetvédelemmel kapcsolatos 

előadásokon való részvétel (állatkerti és múzeumi órák, 

foglalkozások tartása), szakkörök, versenyek lebonyolítása, 

jutalmazás, természet – és környezetvédelemmel 

kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök vásárlása, 

környezet- és természetvédelmi szemléletének 

kialakításához eszközök beszerzése (Madárbarát tanösvény 

eszközpark bővítése), kirándulások lebonyolítása 

(buszköltség), Madarászovi programban való részvétel 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Erkel u. 10. 

4.500.000 4.500.000 

Zöldfelületek képzése, fejlesztése (eperfal korszerősítése, 

növények telepítése a kertbe, az épület korlátjaira, 

virágföld, palánta vásárlás),  mikroszkópok és 

természetismereti társasjátékok beszerzése, medence 

korszerűsítése, zuhanyzó kialakítása, közvetlen 

környezetének felújítása, kirándulás Nőtincsre  

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 
662.000 600.000 

Madársuli 3 db előadás, Holló méhészet bemutatója 6 

csoportnak, Kirándulás Budapest környéik erdőségbe 

(buszköltség, foglalkozás díja) FKF Környezetvédelmi 

programján való részvétel (buszköltség), komposztáló 

kialakítása, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 6 

csoportnak, Bogárháton program 6 csoportnak előadás 

Méhecske 

Óvoda 

Ifjúmunkás u. 

30. 

833.000 800.000 

Zöld felületek fejleszése (évelő növények, hagymás 

virágok ültetése, várgföld, zöldség palánták beszerzése) 

Bogárháton interaktív programban való részvétel, 

Füvészkerti foglalkozáson és a Madarrász ovi programban 

való részvétel, Buszos kirándulás a Budakeszi 

Vadasparkba, 2 db kerti napkollektoros zuhany és 2 db 

mobilklíma beszerzése,  3 db takaróponyva vásárlása a 

homokozóra, a teknős terrárimba melegítőégő, UV izzó 

vásárlása 

Napfény Óvoda 

Napfény utca 4. 
3.566.000 3.064.000 

Tehetséggondozó műhely környezeti nevelés témakörben 

(anyagköltség a programokra), Élő kerítés kiegészítése 

(Leylandi ciprusok, föld-trágya vásárlása), Madarászovi 

foglalkozás, Madártani egyesület tagsági díja, Bogárháton 

foglalkozásban való részvétel, Állatbemutató-simogató 

foglalkozásokon való részvétel, Sünóra, Zöldfelületképzés 

(egynáyri növények, fűszernövények, palánták, virágföld, 

virágok, tartartók, kerti szerszámok beszerzése), ÖKO 

környezettudatos ház kialakítása az udvaron, Kirándulások 

(állatkerti, vadasparki, múzeumi belépődíjak, buszbérlés),  

kikopott fű pótlása, gyepszónyeggel, távcsövek, 

bogárnézegetők, nagyítók, kísérletező készletek és 

mikroszkópok beszerzése, könyvek beszerzése a 

természetről, állatokról, komposztáló edény telepítése, 

palack prés vásárlása, kerékpár tároló kiegészítése, fedél a 

kerékpártároló fölé, Magaságyás létrehozása földcserével, 

Környezetimsereti társasjátékok beszerzése vetélkedőkhöz 

és jutalom a vetélkedőkön résztvevőknek 



 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

Ugrifüles Óvoda  

Hurok u. 9. 
1.600.000 1.500.000 

Kerékpártárolók kibővítése, „Madarász Ovi” foglalkozás 

folytatása, bogárháton foglalkozás tartása, állatbmutató 

foglalkozások tartása, Zöldfelületek képzése, bővítése 

(virgláda, virágföld, fűszernövények és kerti szerszámok 

beszerzése),  

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 10. 
1.150.000 1.050.000 

Az udaron található kavicsburkolat kicserélése fűre 

(fűmag) vagy gyeptéglára, kirándulás szervezése a 

Fővárosi Növény és Állatkertbe (buszbérlés, belépőjegyek 

ára) 

 

 

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 
 

NÉV, CÍM 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

Dió Általános 

Iskola, 

Készségfejlesztő 

Iskola, EGYMI 

és Kollégium 

Friss u. 2. 

895.000 860.000 

Zöldfelület fejlesztése, gondozása (termőföld, trágya, 

növényvédőszerek, fűszernövények paláta, virágma, 

zöldség- és gyümölcspalánta, cserjék beszerzése), 

szakkönyvek, kaspók és virágtartó állványok vásárlása, 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 

programok, kiállítások, vetélkedők szervezése, kirándulás a 

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe és a Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeumba (buszbérlés, belépőjegyek), 

komposztálóhoz szükséges eszközök beszerzése 

Kőrösi Csoma 

Sándor 

Kéttannyelvű 

Ált. Isk.  

Ifjúmunkás. u. 

13. 

1.210.000 1.210.000 

Zöldfelület gondozás (fűmag, virágföld, gyomírtó, kerti 

szerszámok, évelő növények, szobanövények, balkonládák 

beszerzése), esővízgyűjtő hordó telepítése, komposztáló 

telepítése, állatkerti belépők vásárlása, erdőismereti 

foglalkozás részvételi díja, az iskolán belül megrendezett 

„virágláda örökbefogadó” verseny díjazása 

Leövey Klára 

Gimnázium 

Vendel u. 1. 

2.337.000 2.122.000 

Üzemlátogatások (Paksi Atomerőmű, Váci Cementmű, 

Dorog, Tisza-tó), Természet- és környezetvédelmi 

versenyek lebonyolítása (anyagköltségek, jutalomkönyvek, 

albumok), kirándulások (Fővárosi Állat- és Növénykert,  

Természettudományi Múzeum, Csodák Palotája, egyéb a 

pályázat témájának megfelelő időszakos kiállítások), 

jutalomkönyvek vagy könyvutalványok beszerzése, 

terepgyakorlaton való részvétel (szállás és étkezés 

költsége), zöldfelület képzés (növények, magaságyások, 

locsolószórófej, gyorscsatlakozók és ágyásszegély 

beszerzése) 

Ferencvárosi 

Komplex 

Óvoda, Ált. 

Isk.és EGYMI 

Gát u. 6.  

1.344.000 1.344.000 

Zöldfelület képzés (virágföld, virághagyma, virágládák 

beszerzése) lombsöprű, védőkesztyű vásárlása, 

szegélykövek és 2 db kerti pad tetővel telepítése, ismertető 

táblák kialakítása az iskolaudvar madariról, vetélkedő 

szervezése és jutalmazása, kirándulás  

 

 

 

 



 

 

 

ISKOLÁK (Budapesti Komplex Szakképzési Centrumon keresztül) 

 
 

NÉV, CÍM 

 

TERVEZETT 

KÖLTSÉG 

(Ft) 

IGÉNYELT 

ÖSSZEG 

(Ft) 

TÉMAKÖR 

BKSZC Gundel 

Károly 

Vendéglátó és 

Turisztikai 

Technikum 

Ecseri út 7. 

2.338.976 1.988.126 

8 db pedálos szemetes kuka beszerzése a kávézacc 

gyűjtésére, 3 db szemétkosár beszerzése szelektív 

hulladékgyűjtésre, kupakgyűjtő szív telepítése, időjárás 

állomás telepítése, tartós díszítés kialakításához dekorációs 

anyagok beszerzése, iskola- és pihenőkert kialakítása 

(magaságyás, virágtartó fadézsa, virágföld, 

fűszernövények, örökzöld növények, esővízgyűjtő hordó, 

napvitorla, raklap kerti bútor készítéshez, raklapkanapé 

párna beszerzése), 4 darab előadás (fenntarthatóság, 3 világ 

problémái témakörökben), kirándulás (Budai Vármúzeum, 

Fővárosi Állat- és Növénykert, Sziklakórház, Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Sas-hegyi Látogatóközpont, Pál-völgyi 

barlangrendszer Mátyáshegyi-barlang, Szemlőhegyi-

barlang, Észak-Pesti és Dél-Pesti Szennyvíztisztitó telep 

látogatása), osztálydíszítési verseny díjazása, Útitársunk 

Jókai Mór szabadtéri irodalomórán való részvétel, mely 

összevan kalpcsolva a svábhegyi Jókai-kert történetével, 

egynapos túra Budapest, Pest megye és Komárom-

Esztergom megye természetvédelmi területeire (vonatjegy, 

belépőjegyek) 

 

 

ÖSSZESEN: 25.237.976 23.740.126  

 
A beérkezett érvényes pályázatokban megjelölt támogatási igény mindösszesen 23.740.126,- Ft. 

Tekintettel arra, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásban vannak, a támogatási szerződést az 

iskolákra vonatkozóan az Önkormányzatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központtal, továbbá a Gundel Károly 

Vendéglátó és Turisztikai Technikumból érzekő pályázat pozitív elbírálása esetén a Budapesti Komplex 

Szakképzési Centrummal kell szerződést kötnie.  

 

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Melléklet: Pályázatok 

 

 

 

Budapest, 2022. július 7. 

 

 

 

    Árva Péter s.k. 

        elnök 

  



 

 

I. Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1.) a VIK 60/2021. (X.19.) számú határozata alapján a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötött támogatási 

megállapodás II.2. pontjának h)  

alábbi szövegű h) (helyesen számozva j) alpontját  

„h.) a támogatási összeg felhasználását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2022. június 8. napjáig 

szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni Támogató részére, amelyet Támogatóhoz két 

példányban kell benyújtania. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:  

 szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljainak megvalósulásáról, 

 jelen szerződés III. pontjában meghatározott elszámolási szabályoknak megfelelően elkészített 

pénzügyi beszámolót, elszámolást, a felmerült költségek tételes felsorolását (szerződések, számlák 

és egyéb bizonylatok alapján összesítve). A beszámolót elektronikus formában 

(barna.renata@ferencvaros.hu) és papír alapon két példányban kell eljuttatni Barna Renáta 

környezetvédelmi munkatárs részére (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, 

1092 Budapest, Bakáts tér 14.), 

 teljességi nyilatkozatot Támogatott képviselőjének aláírásával ellátva, amelyben Támogatott 

büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére 

bocsátott, az alapbizonylatok az elszámolási nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre.” 

 

egyoldalúan az alábbi szövegre módosítja: 

 

„j.) a támogatási összeg felhasználását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2022. június 30. napjáig 

szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni Támogató részére, amelyet Támogatóhoz két 

példányban kell benyújtania. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:  

 szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljainak megvalósulásáról, 

 jelen szerződés III. pontjában meghatározott elszámolási szabályoknak megfelelően elkészített 

pénzügyi beszámolót, elszámolást, a felmerült költségek tételes felsorolását (szerződések, számlák 

és egyéb bizonylatok alapján összesítve). A beszámolót elektronikus formában 

(barna.renata@ferencvaros.hu) és papír alapon két példányban kell eljuttatni Barna Renáta 

környezetvédelmi munkatárs részére (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, 

1092 Budapest, Bakáts tér 14.), 

 teljességi nyilatkozatot Támogatott képviselőjének aláírásával ellátva, amelyben Támogatott 

büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére 

bocsátott, az alapbizonylatok az elszámolási nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre. 

 

Határidő:  2022. július 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

  

mailto:barna.renata@ferencvaros.hu
mailto:barna.renata@ferencvaros.hu


 

II. Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 

Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2022” című pályázat keretében 

ferencvárosi köznevelési (óvodák, iskolák) intézmények pályázati céljainak megvalósítását a 3205. számú 

költségvetési sor terhére.  A pályázaton elnyert összegek felhasználási határideje: 2023. június 30., az 

elszámolási határidő: 2023. július 14.  

 

ÓVODÁK 

 

 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Csicsergő 

Óvoda Thaly 

K. u. 38. 

Zöldfelület képzés, növelés, fásítás (növények, föld, dézsák/kaspók 

beszerzése), múzeumi órák tartása (belépőjegyek, mezumpedagógiai 

foglalkozás) Bogár hotel készítés (anyagköltség) 

760.000 

Csudafa Óvoda 

Óbester u. 9.  

Magaságyás, konyhakert veteményezése (paláták, magok, 

fszernövények, törmföld, trágya, komposzt és tápoldat beszerzése) 

zöldfelület képzés (növények, fűmag, palánták, szobanövények, trágya, 

virágföld, termőföld, tápoldat, kerti díszek, vázák, kaspók, kerti 

szerámok és nádkerítés beszerzése), Fővárosi Állat- és Növénykert 

intézményi bérlet vásárlása, Budakeszi Vadaspark „Házhoz megy a 

vadaspark” óvodai foglalkozáson való részvétel 

450.000 

Kerekerdő 

Óvoda 

Vágóhíd u. 35-

37. 

Zöldfelület képzés, növelés (Permakultúrás szemléletű kert felmérése, 

kialakítása és a permakultúrás kert gondozása képzés 7 fő részére), 

fűszerkert, komposztáló kialakítása, szelektív hulladékgyűjtés 

népszerűsítése, kirándulások, környezet és természetvédelemmel 

kapcsolatos előadásokon való részvétel (állatkerti és múzeumi órák, 

foglalkozások tartása), szakkörök, versenyek lebonyolítása, jutalmazás, 

természet – és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, 

szakkönyvek, eszközök vásárlása, környezet- és természetvédelmi 

szemléletének kialakításához eszközök beszerzése (Madárbarát 

tanösvény eszközpark bővítése), kirándulások lebonyolítása 

(buszköltség), Madarászovi programban való részvétel 

2.292.000 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

Erkel u. 10. 

Zöldfelületek képzése, fejlesztése (eperfal korszerősítése, növények 

telepítése a kertbe, az épület korlátjaira, virágföld, palánta vásárlás),  

mikroszkópok és természetismereti társasjátékok beszerzése, medence 

korszerűsítése, zuhanyzó kialakítása, közvetlen környezetének 

felújítása, kirándulás Nőtincsre  

1.600.000 

Liliom Óvoda 

Liliom utca 15. 

Madársuli 3 db előadás, Holló méhészet bemutatója 6 csoportnak, 

Kirándulás Budapest környéik erdőségbe (buszköltség, foglalkozás díja) 

FKF Környezetvédelmi programján való részvétel (buszköltség), 

komposztáló kialakítása, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 6 

csoportnak, Bogárháton program 6 csoportnak előadás 

600.000 

Méhecske 

Óvoda 

Ifjúmunkás u. 

30. 

Zöld felületek fejleszése (évelő növények, hagymás virágok ültetése, 

várgföld, zöldség palánták beszerzése) Bogárháton interaktív 

programban való részvétel, Füvészkerti foglalkozáson és a Madarrász 

ovi programban való részvétel, Buszos kirándulás a Budakeszi 

Vadasparkba, 2 db kerti napkollektoros zuhany és 2 db mobilklíma 

beszerzése,  3 db takaróponyva vásárlása a homokozóra, a teknős 

terrárimba melegítőégő, UV izzó vásárlása 

800.000 



 

 

NÉV, CÍM 

 

 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Napfény Óvoda 

Napfény utca 4. 

Tehetséggondozó műhely környezeti nevelés témakörben (anyagköltség 

a programokra), Élő kerítés kiegészítése (Leylandi ciprusok, föld-trágya 

vásárlása), Madarászovi foglalkozás, Madártani egyesület tagsági díja, 

Bogárháton foglalkozásban való részvétel, Állatbemutató-simogató 

foglalkozásokon való részvétel, Sünóra, Zöldfelületképzés (egynáyri 

növények, fűszernövények, palánták, virágföld, virágok, tartartók, kerti 

szerszámok beszerzése), ÖKO környezettudatos ház kialakítása az 

udvaron, Kirándulások (állatkerti, vadasparki, múzeumi belépődíjak, 

buszbérlés),  kikopott fű pótlása, gyepszónyeggel, távcsövek, 

bogárnézegetők, nagyítók, kísérletező készletek és mikroszkópok 

beszerzése, könyvek beszerzése a természetről, állatokról, komposztáló 

edény telepítése, palack prés vásárlása, kerékpár tároló kiegészítése, 

fedél a kerékpártároló fölé, Magaságyás létrehozása földcserével, 

Környezetimsereti társasjátékok beszerzése vetélkedőkhöz és jutalom a 

vetélkedőkön résztvevőknek 

2.264.000 

Ugrifüles 

Óvoda  

Hurok u. 9. 

Kerékpártárolók kibővítése, „Madarász Ovi” foglalkozás folytatása, 

bogárháton foglalkozás tartása, állatbmutató foglalkozások tartása, 

Zöldfelületek képzése, bővítése (virgláda, virágföld, fűszernövények és 

kerti szerszámok beszerzése),  

950.000 

Epres Óvoda 

Epreserdő u. 

10. 

Az udaron található kavicsburkolat kicserélése fűre (fűmag) vagy 

gyeptéglára, kirándulás szervezése a Fővárosi Növény és Állatkertbe 

(buszbérlés, belépőjegyek ára) 

1.050.000 

 

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül) 

 

 
 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 

 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Dió Általános 

Iskola, 

Készségfejleszt

ő Iskola, 

EGYMI és 

Kollégium 

Friss u. 2. 

Zöldfelület fejlesztése, gondozása (termőföld, trágya, 

növényvédőszerek, fűszernövények paláta, virágma, zöldség- és 

gyümölcspalánta, cserjék beszerzése), szakkönyvek, kaspók és 

virágtartó állványok vásárlása, természet- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos programok, kiállítások, vetélkedők szervezése, kirándulás a 

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe és a Szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeumba (buszbérlés, belépőjegyek), komposztálóhoz 

szükséges eszközök beszerzése 

860.000 

Kőrösi Csoma 

Sándor 

Kéttannyelvű 

Ált. Isk.  

Ifjúmunkás. u. 

13. 

Zöldfelület gondozás (fűmag, virágföld, gyomírtó, kerti szerszámok, 

évelő növények, szobanövények, balkonládák beszerzése), esővízgyűjtő 

hordó telepítése, komposztáló telepítése, állatkerti belépők vásárlása, 

erdőismereti foglalkozás részvételi díja, az iskolán belül megrendezett 

„virágláda örökbefogadó” verseny díjazása 

860.000 



 

 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 

 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

Leövey Klára 

Gimnázium 

Vendel u. 1. 

Üzemlátogatások (Paksi Atomerőmű, Váci Cementmű, Dorog, Tisza-

tó), Természet- és környezetvédelmi versenyek lebonyolítása 

(anyagköltségek, jutalomkönyvek, albumok), kirándulások (Fővárosi 

Állat- és Növénykert,  Természettudományi Múzeum, Csodák Palotája, 

egyéb a pályázat témájának megfelelő időszakos kiállítások), 

jutalomkönyvek vagy könyvutalványok beszerzése, terepgyakorlaton 

való részvétel (szállás és étkezés költsége), zöldfelület képzés 

(növények, magaságyások, locsolószórófej, gyorscsatlakozók és 

ágyásszegély beszerzése) 

1.562.000 

Ferencvárosi 

Komplex 

Óvoda, Ált. 

Isk.és EGYMI 

Gát u. 6.  

Zöldfelület képzés (virágföld, virághagyma, virágládák beszerzése) 

lombsöprű, védőkesztyű vásárlása, szegélykövek és 2 db kerti pad 

tetővel telepítése, ismertető táblák kialakítása az iskolaudvar madariról, 

vetélkedő szervezése és jutalmazása, kirándulás  

1.344.000 

 

ISKOLÁK (Budapesti Komplex Szakképzési Centrumon keresztül) 

 
 

NÉV, CÍM 

 

TÉMAKÖR 

 

TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG (Ft) 

BKSZC Gundel 

Károly 

Vendéglátó és 

Turisztikai 

Technikum 

Ecseri út 7. 

8 db pedálos szemetes kuka beszerzése a kávézacc gyűjtésére, 3 db 

szemétkosár beszerzése szelektív hulladékgyűjtésre, kupakgyűjtő szív 

telepítése, időjárás állomás telepítése, tartós díszítés kialakításához 

dekorációs anyagok beszerzése, iskola- és pihenőkert kialakítása 

(magaságyás, virágtartó fadézsa, virágföld, fűszernövények, örökzöld 

növények, esővízgyűjtő hordó, napvitorla, raklap kerti bútor 

készítéshez, raklapkanapé párna beszerzése), 4 darab előadás 

(fenntarthatóság, 3 világ problémái témakörökben), kirándulás (Budai 

Vármúzeum, Fővárosi Állat- és Növénykert, Sziklakórház, Duna-Ipoly 

Nemzeti Park Sas-hegyi Látogatóközpont, Pál-völgyi barlangrendszer 

Mátyáshegyi-barlang, Szemlőhegyi-barlang, Észak-Pesti és Dél-Pesti 

Szennyvíztisztitó telep látogatása), osztálydíszítési verseny díjazása, 

Útitársunk Jókai Mór szabadtéri irodalomórán való részvétel, mely 

összevan kalpcsolva a svábhegyi Jókai-kert történetével, egynapos túra 

Budapest, Pest megye és Komárom-Esztergom megye 

természetvédelmi területeire (vonatjegy, belépőjegyek) 

      1.538.126 

 

ÖSSZESEN:  16.930.126 

 

Határidő: 2022. július.25. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Belső-Pesti 

Tankerületi Központtal és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrummal, az óvodák esetében pedig a 

nyertes pályázó intézményekkel kösse meg a támogatási szerződést azzal, hogy a 2022. évben megítélt 

támogatási összegről szóló megállapodások megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben 

a pályázó a korábbi pályázaton nyert összeggel elszámolt. 

 

Határidő:  2022. augusztus 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


