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Tisztelt Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

elkötelezett a lakossága környezetében élő, urbanizálódó madarak védelme iránt. Éppen ezért 2015. év 

végén elindította a Környezettudatos Nevelés keretében a „Madarak Városa Ferencváros” programot a 

kerületi oktatási, nevelési intézményekben. 

 

A környezeti nevelés napjaink egyik legfontosabb feladata, ezért mind az iskolákban, mind az 

óvodákban szeretnénk még több csoportban elindítani a foglalkozásokat, hogy minden gyermek 

legalább egyszer részt tudjon venni rajta, és megtanulja a környezetre való odafigyelés fontosságát és 

alapjait. 

 

A program során a projektben résztvevő kerületi  óvodák és iskolák feladata madáretetők és odúk 

kihelyezése, valamint az etetők forgalmának nyomon követése (naplóban feltüntetve a megfigyelés 

napja, időtartama, a látogató madarak faja, száma, fényképe, a fajok bemutatása). 

Az idei tanévben is november hónapban,  az etetési időszakban kezdődnek a gyermekek számára a 

feladatok és a 2022/2023. tanév végéig tartanak.  

 

A program változatos gyakorlati és elméleti elemekből épül fel. A gyermekek részt vehetnek a 

novembertől márciusig tartó madáretetésben, odútisztásban, madártanulmányozásban. Mindemellett 

elméleti tudást is kapnak a programvezető által összeállított tesztek, ismeretterjesztő anyagok 

segítségével. Az egész éves tanulás zárásaként kicsik és nagyok ötpróba keretei között mérhetik össze 

tudásukat 2023 májusában. Természetesen minden résztvevő apró ajándékban részesül a verseny után. 

Az előzetesen elvégzett piackutatás alapján a jelzett programok (ötpróbák ajándékainak és eszközeinek 

beszerzése)   bruttó   800.000,- Ft-ból valósíthatóak meg, míg a  2023. novemberében kezdődő etetési 

időszakra a madáreleség beszerzésének költsége  bruttó 400.000,- Ft, így a várható összes költség: bruttó 

1.200.000,-Ft.   

 

A „Madarak Városa Ferencváros” program felelőse a „Ferencváros Schmidt Egon-díjjal” kitüntetett, a 

Leövey Klára Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára, Gerséné Varga Ildikó Éva. 

Gerséné Varga Ildikó Éva feladatát havi bruttó 150.000,- Ft megbízási díj ellenében látja el. 

Feladata a program kidolgozása, elindítása; programok szervezése, lebonyolítása; szakmai tanácsadás a 

programban résztvevő nevelési és oktatási intézmények részére; és szakmai tanácsadás a program 

megvalósításához szükséges anyagok, eszközök beszerzésével kapcsolatosan. 

 

A Bizottság a VIK 14/2021. (VII.13.) számú határozatának 2. pontja alapján a 2021. november 1. napján 

Gerséné Varga Ildikó Évával megkötött megbízási szerződés 2022. május 31. napján lejárt, ezért új 

szerződés megkötése vált szükségessé 2022. november 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő 

határozott időtartamra. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a program részét képező felkészítő előadásra, 

ötpróbák  megrendezésére, foglalkozásokra, a versenyek lebonyolítására, a díjak, oklevelek  ajándékok 

és a szükséges eszközök  beszerzésére, valamint a következő etetési időszak  madáreleségének 

beszerzésére mindösszesen bruttó 1.200.000,- Ft 800.000,- Ft + 400.000,- Ft) keretösszeget hagyjon 

jóvá, továbbá a program felelősének, Gerséné Varga Ildikó Évának  havi bruttó 150.000,- Ft megbízási 

díjat  biztosítson 2022. november 01. és 2023. május 31. napja közötti, határozott időtartamra a 3205. 

környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

 

Budapest, 2022. ………………………. . 

Árva Péter s.k. 

elnök 

Melléklet: 

1) Szakmai értékelés a 2021. november – 2022. május közötti időszakról 

2) A 2022. november – 2023. május közötti időszakra vonatkozó programterv és költségvetés 

3) Madáreleség kiosztás intézményenként 

4) Megbízási szerződés-tervezet  

 



Határozati javaslat: 

 

1.)  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága  úgy dönt, hogy a „Madarak Városa Ferencváros” program 

megvalósítására, felkészítő tábor, felkészítő előadás, ötpróba, foglalkozások, versenyek 

lebonyolítása, oklevelek, díjak, ajándékok és eszközök  beszerzésére bruttó  800.000 forintot,   a 

következő etetési időszakra,  madáreleségek beszerzésére bruttó 400.000,- forintot,  összesen bruttó 

1.200.000,- Ft  keretösszeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2022. október 28. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.)  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a „Madarak Városa 

Ferencváros” program megvalósítása tárgyában Gerséné Varga Ildikó Éva egyéni vállalkozóval 

2022. november 01. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízási 

szerződés kerüljön megkötésre havi bruttó 150.000,- Ft megbízási díjjal, a 3205. környezetvédelmi 

költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2022. október 28. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Sz-…/2022. számú 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a megbízási szerződés aláírásáról. 

 

Határidő: 2022. október 28. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


