
 

     Iktató szám: Sz-303/2022. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

2022. szeptember 6-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros 

bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című 
pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére 
nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás 

 
Előterjesztő:    Árva Péter, bizottsági elnök 
 
Készítette:    Barna Renáta, környezetvédelmi munkatárs 
    Polgármesteri Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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 T. Bizottság a VIK 12/2021. (VII.13.) számú határozatával meghirdetett „Intézményi zöldprogram és 
környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” 
beérkezett pályázatokat a 2021. október 19-ei ülésén bírálta el, és a VIK 60/2021. (X.19.) számú határozatával úgy 
döntött, hogy intézmények pályázati céljait az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja. 

ÓVODÁK 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 

TÁMOGAT
ÁSI 

ÖSSZEG 
Ft 

Csicsergő 
Óvoda Thaly K. 
u. 38. 

Kirándulások, terepgyakorlatok lebonyolítása a fenntarthatóságra nevelés 
jegyében (busz, program és anyagköltség), tudáspróba szervezése (eszköz és 
jutalmak), szakkönyvek beszerzése fenntarthatóság témában a csoportok 
számára, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 

       
1.000.000  

Csudafa Óvoda 
Óbester u. 9.  

Konyhakert kialakítása (palánták, magok, fűszernövények, termőföld, trágya, 
komposzt, tápoldat és szerszámok beszerzése) zöldfelületek bővítése az 
udvaron és az épületen belül (növények, fűmag, trágya, mulcs, virágföld, 
balkonládák, vázák, kaspók, kerti díszek beszerzése) akvárium karbantartása 
(táp, vitaminok, vízkezelő szerek, díszítő elemek beszerzése) kerékpártároló 
bővítése, Természettudományi Múzeum látogatás, múzeumpedagógiai 
foglalkozáson való részvétel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület „Madarász Ovi” foglalkozásán való részvétel 

       
550.000 

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 

Kicsi Bocs 
Óvoda 
Erkel u. 10. 

Zöldfelületek képzése, fejlesztése (növények telepítése a csoportszobákba, az 
épület korlátjaira, az első udvarra és a kiskertekbe, virágföld vásárlás) 
nevelőtestületi képzés (a szigetmonostori Ökoszigeten, ahol elsajátíthatók az 
újrahasznosítás, a környezettudatos gondokodás és az öngondoskodás 
módjai) 

       
600.000 

Liliom Óvoda 
Liliom utca 15. 

Házhoz megy a Vadaspark programban való részvétel (a Kárpátmedence 
őshonos fajainak megismerése zoopedagógusok előadása során), Kirándulás a 
Mogyoróhegyre (az erdő és a víz témakörben előadás meghallgatása), 
Bogárháton programban való részvétel (előadás bogarakról és rovarokról), 
Tüskéshátú madártanoda (játékos ismeretterjesztő foglalkozás a madarakról) 
Bakonyi denevérkutatás (1 órás előadás a denevérek világáról) 

       
480.000 

Méhecske 
Óvoda 
Ifjúmunkás u. 
30. 

Víztakarékos csapvég és csaptelepfej felszerelése az intézmény csapjaira, 
homok-víz asztalok elhelyezése a csoportszobákban (mértékegységek, 
halmazállapotok, a víz használatának megismerése az eszközön keresztül), 
kerti párakapuk számának bővítése, zöldsarok kialakítása akvárium 
telepítésével, melegítőizzók és UV fénycsövek beszerzése a meglévő 
terráriumba, zöldfelületek fejlesztése (magaságyás cseréje, talajcsere, 
tárgyázás, az Eszetergomi Vízügyi Múzeum meglátogatása (interaktív 
szemléletformáló előadás) 

       
460.000 

Napfény Óvoda 
Napfény utca 4. 

Tehetséggondozó műhely működtetése környezeti nevelés témakörben, 
élőkerítés helyreállítása (leylandi ciprusok beszerzése), „Madarász Ovi” 
foglalkozás folytatása, bogárháton foglalkozás tartása, állatbemutató 

       
1.998.000 



 

foglalkozások tartása, zöldfelületek képzése, bővítése (virágláda, virágföld, 
egynyári növények, fűszernövények és kerti szerszámok beszerzése) ÖKO 
környezettudatos ház kialakítása az udvaron, Vadaspark, múzeum és állatkert 
látogatás (autóbuszbérlés, belépők, szakvezetések díja) Madártani Egyesület 
tagsági díjának kifizetése, fűpótlás, eszközök beszerzése (távcsövek, 
bornézegetők, nagyítók, kísérletező készletek, mikroszkópok) 
természetvédelemhez kapcsolodó könyvek beszerzése, kerékpártároló 
kibővítése, magaságyás létrehozása  

Ugrifüles 
Óvoda  
Hurok u. 9. 

Zöldfelületek fejlesztése, képzése (virágföld, virág és növénypalánták, 
öntözőtömlő és tömlőkocsi beszerzése) Madáretetők és madáritatók vásárlása, 
természetvédelemmel kapcsolatos szakkönyvek, játékok beszerzése  

      450.000 

 
 

ISKOLÁK (Budapesti Komplex Szakképzési Centrumon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
TÉMAKÖR 

 
MÓDOSÍTO

TT 
TÁMOGAT

ÁSI 
ÖSSZEG 

(Ft) 

BKSZC Gundel 
Károly 
Vendéglátó és 
Turisztikai 
Technikum 
Ecseri út 7. 

Szelektív hulladékgyűjtők és komposztálók beszerzése „Mi szedjuk” 
szemétszedési programhoz eszközök beszerzése (szemétszedő csipesz, 
szemeteszsák, gumikesztyű), Fedett kerékpár és rollertároló kialakítása, ÖKO 
szakkör keretein belül látogatás az Állatkertbe, Duna-Ipoly Nemzeti Parkba, 
eszközök, jutalmak vásárlása a szakkörrön résztvevő diákoknak, Tavaszi 
ÖKO-nap tartása, „Természet a városban” – 5 db iskolai udvari földrajzóra, 
Sas-hegyi vezett foglalkozáson való részvétel, Fenntartható fejlődés földrajz 
verseny (anyagköltség, kirándulás, jutalom) Vertikális zöldfelület képzés 

      
2.011.740 

ÖSSZESEN:   

 
 
A Belső-Pesti Tankerületi Központ intézményeinek elszámolása az elszámolási határidőn túl érkezett meg, 
kérelmük alapján a T. Bizottság VIK 125/2022. (VII.12.) számú határozatával a tankerület elszámolási határidejét 
2022. június 30. napjára módosította a támogatási megállapodás j) pontjában. 
A késedelmesen leadott elszámolások pénzügyi ellenőrzése és a hiánypótlások bekérése még folyamatban van.  
 
A szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatási összeg felhasználásáról az Önkormányzat felé a kerületben 
található Óvodák és a BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum határidőben benyújtotta, melyek 
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján is megtekinthetők. 
 
Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) 
intézményeiben 2021” pályázaton nyújtott támogatási összegek felhasználása az intézményekben az alábbiak 
szerint alakult: 
 

ÓVODÁK 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

Csicsergő 
Óvoda Thaly K. 

u. 38. 

Kirándulások, terepgyakorlatok lebonyolítása a fenntarthatóságra 
nevelés jegyében (busz, program és anyagköltség), tudáspróba 
szervezése (eszköz és jutalmak), szakkönyvek beszerzése 
fenntarthatóság témában a csoportok számára, szelektív 
hulladékgyűjtők beszerzése 

1.000.000 
 (A számlák összege 
53.361,- Ft-tal több, 

1.053.361,- Ft) 



 

Csudafa Óvoda 
Óbester u. 9.  

Konyhakert kialakítása (palánták, magok, fűszernövények, termőföld, 
trágya, komposzt, tápoldat és szerszámok beszerzése) zöldfelületek 
bővítése az udvaron és az épületen belül (növények, fűmag, trágya, 
mulcs, virágföld, balkonládák, vázák, kaspók, kerti díszek 
beszerzése) akvárium karbantartása (táp, vitaminok, vízkezelő 
szerek, díszítő elemek beszerzése) kerékpártároló bővítése, 
Természettudományi Múzeum látogatás, múzeumpedagógiai 
foglalkozáson való részvétel, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi” foglalkozásán való 
részvétel 

550.000 
(A számlák összege 

10.590,- Ft-tal 
kevesebb, 539.410,- Ft) 

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 
(A számlák összege 

99.130,- Ft-tal 
kevesebb, 1.678.670,- 

Ft) 

Kicsi Bocs 
Óvoda 

Erkel u. 10. 

Zöldfelületek képzése, fejlesztése (növények telepítése a 
csoportszobákba, az épület korlátjaira, az első udvarra és a 
kiskertekbe, virágföld vásárlás) nevelőtestületi képzés (a 
szigetmonostori Ökoszigeten, ahol elsajátíthatók az 
újrahasznosítás, a környezettudatos gondokodás és az 
öngondoskodás módjai) 

600.000 

Liliom Óvoda 
Liliom utca 15. 

Házhoz megy a Vadaspark programban való részvétel (a 
Kárpátmedence őshonos fajainak megismerése zoopedagógusok 
előadása során), Kirándulás a Mogyoróhegyre (az erdő és a víz 
témakörben előadás meghallgatása), Bogárháton programban való 
részvétel (előadás bogarakról és rovarokról), Tüskéshátú 
madártanoda (játékos ismeretterjesztő foglalkozás a madarakról) 
Bakonyi denevérkutatás (1 órás előadás a denevérek világáról) 

480.000 
(A számlák összege 

611,- Ft-tal több, 
480.611,- Ft) 

Méhecske 
Óvoda 

Ifjúmunkás u. 
30. 

Víztakarékos csapvég és csaptelepfej felszerelése az intézmény 
csapjaira, homok-víz asztalok elhelyezése a csoportszobákban 
(mértékegységek, halmazállapotok, a víz használatának 
megismerése az eszközön keresztül), kerti párakapuk számának 
bővítése, zöldsarok kialakítása akvárium telepítésével, 
melegítőizzók és UV fénycsövek beszerzése a meglévő 
terráriumba, zöldfelületek fejlesztése (magaságyás cseréje, 
talajcsere, tárgyázás, az Eszetergomi Vízügyi Múzeum 
meglátogatása (interaktív szemléletformáló előadás) 

460.000 
(A számlák összege 

 548,-Ft-tal több, 
460.548,- Ft) 

Napfény Óvoda 
Napfény utca 4. 

Tehetséggondozó műhely működtetése környezeti nevelés 
témakörben, élőkerítés helyreállítása (leylandi ciprusok beszerzése), 
„Madarász Ovi” foglalkozás folytatása, bogárháton foglalkozás 
tartása, állatbemutató foglalkozások tartása, zöldfelületek képzése, 
bővítése (virágláda, virágföld, egynyári növények, fűszernövények és 
kerti szerszámok beszerzése) ÖKO környezettudatos ház kialakítása 
az udvaron, Vadaspark, múzeum és állatkert látogatás 
(autóbuszbérlés, belépők, szakvezetések díja) Madártani Egyesület 
tagsági díjának kifizetése, fűpótlás, eszközök beszerzése 
(távcsövek, bornézegetők, nagyítók, kísérletező készletek, 
mikroszkópok) természetvédelemhez kapcsolodó könyvek 
beszerzése, kerékpártároló kibővítése, magaságyás létrehozása  

1.998.000 
(A számlák összege 

20.090,- Ft-tal 
kevesebb, 1.977.910,- 

Ft) 

Ugrifüles 
Óvoda 

Hurok u. 9. 

Zöldfelületek fejlesztése, képzése (virágföld, virág és 
növénypalánták, öntözőtömlő és tömlőkocsi beszerzése) 

450.000 



 

Madáretetők és madáritatók vásárlása, természetvédelemmel 
kapcsolatos szakkönyvek, játékok beszerzése  

(A számlák összege 
2.365,- Ft-tal több, 

452.365,- Ft) 

 
 
 

ISKOLÁK (Budapesti Komplex Szakképzési Centrumon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
TÉMAKÖR 

 TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

BKSZC Gundel 
Károly 

Vendéglátó és 
Turisztikai 
Technikum 
Ecseri út 7. 

Szelektív hulladékgyűjtők és komposztálók beszerzése „Mi 
szedjuk” szemétszedési programhoz eszközök beszerzése 
(szemétszedő csipesz, szemeteszsák, gumikesztyű), Fedett 
kerékpár és rollertároló kialakítása, ÖKO szakkör keretein belül 
látogatás az Állatkertbe, Duna-Ipoly Nemzeti Parkba, eszközök, 
jutalmak vásárlása a szakkörrön résztvevő diákoknak, Tavaszi 
ÖKO-nap tartása, „Természet a városban” – 5 db iskolai udvari 
földrajzóra, Sas-hegyi vezett foglalkozáson való részvétel, 
Fenntartható fejlődés földrajz verseny (anyagköltség, kirándulás, 
jutalom) Vertikális zöldfelület képzés 

2.011.740 
(A számlák összege 
392.992,-Ft-tal több, 

2.404.732,- Ft) 

 

dőlt betű= eltérés 

A támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban összességében elmondható, hogy a környezetvédelemmel 
kapcsolatos célok megvalósítását valamennyi intézmény szem előtt tartotta, és a támogatási összeget ennek 
megfelelően használta fel. 
 
Fentieken túl tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvodának 10.590,- Ft, a Ferencvárosi 
Kerekerdő Óvodának 99.130,- Ft,  és a Ferencvárosi Napfény Óvodának 20.090,- Ft,  visszafizetési kötelezettsége 
keletkezett, melyet 2022 augusztus 31. napjáig a fent említett  intézmények visszafizettek. 
 
Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 
Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” keretében, a kerületi oktatási, 
nevelési intézmények részére nyújtott támogatás felhasználását a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  
 
 
Budapest, 2022. szeptember ……      
 
 

Árva Péter s.k. 
     elnök 

  



 

 
Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 
Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” pályázat keretében 
nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 

ÓVODÁK 

 
NÉV, CÍM 

 
 

TÉMAKÖR 
FELHASZNÁLT 
TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

Csicsergő 
Óvoda Thaly K. 

u. 38. 

Kirándulások, terepgyakorlatok lebonyolítása a fenntarthatóságra 
nevelés jegyében (busz, program és anyagköltség), tudáspróba 
szervezése (eszköz és jutalmak), szakkönyvek beszerzése 
fenntarthatóság témában a csoportok számára, szelektív 
hulladékgyűjtők beszerzése 

1.000.000 

Csudafa Óvoda 
Óbester u. 9.  

Konyhakert kialakítása (palánták, magok, fűszernövények, termőföld, 
trágya, komposzt, tápoldat és szerszámok beszerzése) zöldfelületek 
bővítése az udvaron és az épületen belül (növények, fűmag, trágya, 
mulcs, virágföld, balkonládák, vázák, kaspók, kerti díszek beszerzése) 
akvárium karbantartása (táp, vitaminok, vízkezelő szerek, díszítő 
elemek beszerzése) kerékpártároló bővítése, Természettudományi 
Múzeum látogatás, múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel, 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi” 
foglalkozásán való részvétel 

539.410 

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) 

1.678.670 

Kicsi Bocs 
Óvoda 

Erkel u. 10. 

Zöldfelületek képzése, fejlesztése (növények telepítése a 
csoportszobákba, az épület korlátjaira, az első udvarra és a 
kiskertekbe, virágföld vásárlás) nevelőtestületi képzés (a 
szigetmonostori Ökoszigeten, ahol elsajátíthatók az újrahasznosítás, 
a környezettudatos gondokodás és az öngondoskodás módjai) 

600.000 

Liliom Óvoda 
Liliom utca 15. 

Házhoz megy a Vadaspark programban való részvétel (a 
Kárpátmedence őshonos fajainak megismerése zoopedagógusok 
előadása során), Kirándulás a Mogyoróhegyre (az erdő és a víz 
témakörben előadás meghallgatása), Bogárháton programban való 
részvétel (előadás bogarakról és rovarokról), Tüskéshátú madártanoda 
(játékos ismeretterjesztő foglalkozás a madarakról) Bakonyi 
denevérkutatás (1 órás előadás a denevérek világáról) 

480.000 

Méhecske 
Óvoda 

Ifjúmunkás u. 
30. 

Víztakarékos csapvég és csaptelepfej felszerelése az intézmény 
csapjaira, homok-víz asztalok elhelyezése a csoportszobákban 
(mértékegységek, halmazállapotok, a víz használatának 
megismerése az eszközön keresztül), kerti párakapuk számának 
bővítése, zöldsarok kialakítása akvárium telepítésével, melegítőizzók 
és UV fénycsövek beszerzése a meglévő terráriumba, zöldfelületek 
fejlesztése (magaságyás cseréje, talajcsere, tárgyázás, az 
Eszetergomi Vízügyi Múzeum meglátogatása (interaktív 
szemléletformáló előadás) 

460.000 



 

Napfény Óvoda 
Napfény utca 4. 

Tehetséggondozó műhely működtetése környezeti nevelés 
témakörben, élőkerítés helyreállítása (leylandi ciprusok beszerzése), 
„Madarász Ovi” foglalkozás folytatása, bogárháton foglalkozás tartása, 
állatbemutató foglalkozások tartása, zöldfelületek képzése, bővítése 
(virágláda, virágföld, egynyári növények, fűszernövények és kerti 
szerszámok beszerzése) ÖKO környezettudatos ház kialakítása az 
udvaron, Vadaspark, múzeum és állatkert látogatás (autóbuszbérlés, 
belépők, szakvezetések díja) Madártani Egyesület tagsági díjának 
kifizetése, fűpótlás, eszközök beszerzése (távcsövek, bornézegetők, 
nagyítók, kísérletező készletek, mikroszkópok) természetvédelemhez 
kapcsolodó könyvek beszerzése, kerékpártároló kibővítése, 
magaságyás létrehozása  

1.977.910 

Ugrifüles 
Óvoda 

Hurok u. 9. 

Zöldfelületek fejlesztése, képzése (virágföld, virág és növénypalánták, 
öntözőtömlő és tömlőkocsi beszerzése) Madáretetők és madáritatók 
vásárlása, természetvédelemmel kapcsolatos szakkönyvek, játékok 
beszerzése  

450.000 

 
ISKOLÁK (Budapesti Komplex Szakképzési Centrumon keresztül) 

 
NÉV, CÍM 

 
TÉMAKÖR 

FELHASZNÁLT TÁMOGATÁSI 
ÖSSZEG, Ft 

BKSZC Gundel 
Károly 

Vendéglátó és 
Turisztikai 
Technikum 
Ecseri út 7. 

Szelektív hulladékgyűjtők és komposztálók beszerzése 
„Mi szedjuk” szemétszedési programhoz eszközök 
beszerzése (szemétszedő csipesz, szemeteszsák, 
gumikesztyű), Fedett kerékpár és rollertároló kialakítása, 
ÖKO szakkör keretein belül látogatás az Állatkertbe, 
Duna-Ipoly Nemzeti Parkba, eszközök, jutalmak 
vásárlása a szakkörrön résztvevő diákoknak, Tavaszi 
ÖKO-nap tartása, „Természet a városban” – 5 db iskolai 
udvari földrajzóra, Sas-hegyi vezett foglalkozáson való 
részvétel, Fenntartható fejlődés földrajz verseny 
(anyagköltség, kirándulás, jutalom) Vertikális zöldfelület 
képzés 

2.011.740 

 
Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 23. 
 
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 10.590,- Ft, a Ferencvárosi 
Kerekerdő Óvoda 99.130,- Ft,  és a Ferencvárosi Napfény Óvoda 20.090,- Ft visszafizetési kötelezettségének 
eleget tett. 

 
Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 23. 
 
 
 


