
   
   

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

  

 

Iktató szám: Sz-356/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

2022. október 11.-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a 2023. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári 

virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás 

lefolytatására. 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

Készítette:  Városüzemeltetési Iroda 

Szili Adrián irodavezető 

 

Előzetesen tárgyalja:    József Attila Városrészi Önkormányzat  

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna 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 Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

 

A Föld Napja alkalmából az elmúlt években kiírásra került a József Attila-lakótelep valamint a MÁV-Aszódi 

lakótelep területén az egynyári virágpalánták igénylésére vonatkozó, a lakosság körében közkedvelt pályázat. 

2022. évben bruttó 3.219.450 Ft értékben, mindösszesen 13.000 db egynyári virágpalánta került kiosztásra, 

valamint ehhez kapcsolódóan jelentős mértékű virágföld igény is beérkezett a lakosság részéről.  

 

A pályázat fedezetét az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében a „3205 Környezetvédelem” soron szereplő 

előirányzat biztosította. Ezen sor felett az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete alapján a 

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik. 

 

Fentiek alapján javaslom az egynyári virágpalánták igénylésére vonatkozó pályázat meghirdetését 2023. évre 

vonatkozóan, valamint ehhez kapcsolódóan 13.500 db egynyári palánta beszerzésére vonatkozó eljárás 

lefolytatását még ebben az évben a József Attila-lakótelep valamint a MÁV-Aszódi lakótelep programja 

kapcsán.  

 

Kedvező döntés esetén a beszerzési eljárás időben elindítható szakmai szempontok alapján és ezáltal 

biztosítható a megfelelő minőségű, előnevelt egynyári palánták kiosztása a lakosság számára. 

 

A pályázók lakóépületenként/közintézményenként pályázhatnak. A nyertes pályázóknak az épületük 

környezetében a növények szakszerű elültetését és gondozását vállalniuk kell. 

 

Igény esetén a Feszofe Nonprofit Kft. 10 literes kiszerelésben zsákos virágföldet biztosít a pályázók részére. 

Egy pályázó egy zsák virágföldet igényelhet. 

 

A pályázati kiírás és a jelentkezési lap szövegére illetve formátumára az előterjesztés 1. és 2. számú 

melléklete szerint teszek javaslatot. 

 

A pályázatra történő jelentkezési lap benyújtásának javasolt határideje 2023. április 3. hétfő 16 óra 

Az egynyári virágpalánták és virágföld kiosztásának tervezett időpontja: 2023. május 12. péntek 

A program kiterjesztéseként Középső- és Belső Ferencváros-, Vágóhíd utca és környéke területére is 

bevezetésre javaslom a programot a 2023. év folyamán kísérleti jelleggel. Erre a területre kezdésként 

mindösszesen 5.010 db város- és balkontűrő jellegű egynyári növény kiosztását javaslom. A pályázati kiírás 

és a jelentkezési lap szövegére illetve formátumára az előterjesztés 3. számú melléklete szerint teszek 

javaslatot. Igény esetén a Feszofe Nonprofit Kft. 10 literes kiszerelésben zsákos virágföldet biztosít a 

pályázók részére. Egy pályázó egy zsák virágföldet igényelhet. 

 

A pályázatra történő jelentkezési lap benyújtásának javasolt határideje 2023. április 3. hétfő 16 óra 

Az egynyári virágpalánták és virágföld kiosztásának tervezett időpontja: 2023. május 12. péntek 

 

Fentiek alapján javaslom, az egynyári virágpalánták telepítésére vonatkozó pályázat meghirdetését 2023. 

évre vonatkozóan mindhárom területre. Ezzel együtt javaslom a mindösszesen 18.510 db egynyári 

virágpalánta beszerzésére vonatkozó eljárás lefolytatását. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését az egynyári virágpalánták térítésmentes kiosztására vonatkozó pályázat 

meghirdetésének megindítására, a végrehajtásra fordítható keretösszeg meghatározására, valamint a 

végrehajtáshoz szükséges beszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan. 

 

Budapest, 2022. október 6. 

 

 

         Baranyi Krisztina s.k. 

    polgármester 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. 2023-ban a „Föld Napja” alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közös 

lakossági pályázatot ír ki az ……… /2022. számú előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 

és formában. 

2. a „Föld Napja” alkalmából kiírásra kerülő pályázathoz az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében a 3205. sz. Környezetvédelem elnevezésű költségvetési sor terhére 6.075.000,- 

forint keretösszeget biztosít 13.500 db egynyári virágpalánta beszerzésére a József Attila-

lakótelep valamint a MÁV-Aszódi lakótelep programja kapcsán. 

3. a „Föld Napja” alkalmából kiírásra kerülő pályázathoz az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében a 3205. sz. Környezetvédelem elnevezésű költségvetési sor terhére további 

2.255.000,- forint keretösszeget biztosít 5.010 db egynyári virágpalánta beszerzésére a Középső- 

Belső Ferencváros, Vágóhíd utca és környéke programja kapcsán.  

4. felkéri a Polgármestert, hogy   

a) gondoskodjon a jelen határozat 1. pontjában foglalt lakossági  pályázat 

lebonyolításáról. 

b) gondoskodjon a jelen határozat 1. pontjában meghatározott pályázathoz szükséges 

virágpalánták beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról a határozat 2. és 3. 

pontjában foglaltak szerint. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő:  a beszerzési eljárás lebonyolítására: döntést követő 2 hónapon belül 

a lakossági pályázat meghirdetésére: 2023. február 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága, 

és a József Attila Városrészi Önkormányzat 

 

PÁLYÁZATOT 

hirdet 

egynyári virágok igénylésére 

 

A pályázaton részt vehetnek a Budapest IX. kerület 

József Attila- lakótelep területén lévő 

társasházi, szövetkezeti lakóépületek és közintézmények 

 

Pályázati feltételek: 

 
A jelentkező vállalja, hogy a növényeket a megadott időben és helyen külön értesítés nélkül személyesen vagy 

meghatalmazottja útján átveszi, azok elszállításáról, a szállításhoz szükséges eszközről (doboz, láda) 

gondoskodik. A jelentkező vállalja, hogy az átvett növényeket az átvételt követően a jelentkezési lapon megjelölt 

helyszínen elülteti, és azokat folyamatosan gondozza. (Kérjük, hogy a növények elültetésekor törekedjenek rá, 

hogy azok lehetőség szerint a közterület szépítését szolgálják és közterületről látható helyre kerüljenek.) 

 

Jelentkezés módja: 

 
Amennyiben részt szeretne venni a pályázaton, kérjük, töltse ki a Jelentkezési lapot, amely letölthető a 

www.ferencvaros.hu weboldalról, valamint beszerezhető a pályázat benyújtásának helyszínein. Társasházak 

esetében elsősorban a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő (cégszerű aláírással), jelentkezését várjuk. A 

növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki. 

 

A jelentkezési lap benyújtható: 

 

- személyesen: ügyfélfogadási időben a József Attila Városrészi Önkormányzat Ügyfélszolgálati 

Kirendeltségén (1098 Bp. Toronyház u. 3/a) 

- elektronikusan (e-mail): vonhauser@ferencvaros.hu 

 

Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2023. április 3. hétfő 16.00 óra 

 

Határidőn túl történő benyújtás esetén a Jelentkezési lap befogadására már nincs lehetőség. 

 

Lakcímenként, lépcsőházanként, intézményenként csak egy Jelentkezési lap nyújtható be. Több Jelentkezési lap 

benyújtása esetén az időben előbb beérkezettet vesszük figyelembe.  

 

Egy jelentkezés során maximum 45 palánta igényelhető (15 darab/papírdoboz, vegyesen kiszerelésben, vegyes 

színben) 

 

A pályázatra történő túljelentkezés esetén az Önkormányzat a darabszámot csökkentheti szükség szerint. 

 

A növények átvételének időpontja és helyszíne: 

 

József Attila lakótelep területén igénylők részére 

2023. május 12. péntek 9 – 12.00 óra között, Közösségi Ház, Toronyház u. 3.b,  

 

 

A növények átvételekor kérjük a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, szükség esetén 

meghatalmazásukat is hozzák magukkal! 

Várjuk jelentkezését, tegyük együtt barátságosabbá, szebbé lakókörnyezetünket! 
 

 

 

További felvilágosítás: Városüzemeltetési és Felújítási Iroda, Fenyőváriné Csanádi Brigitta: 215-1077/512, 

csanadi.brigitta@ferencvaros.hu 

http://www.ferencvaros.hu/
mailto:vonhauser@ferencvaros.hu


JELENTKEZÉSI LAP 

 

József Attila lakótelep 

 

egynyári virágpalánta térítésmentes igényelésére 

 

Kérjük a jelentkezési lapot jól olvashatóan és teljes körűen kitölteni! 

 

Jelentkező 

neve : …………………………………………………………………………………………… 

címe: (lépcsőház is)…………………………………………………………………………….. 

telefonszáma (napközben elérhető): …………………………………………………………… 

e-mail címe: …………………………………………………………………………………….. 

 

Egynyári virágpalánta igénylése: 

(kúpvirág, begónia, kakastaréj, pistike papírdobozban 

összekészítve fajtánként vegyesen, különböző színekben) 

10,5 cm cserépben (megfelelő részt kérjük bejelölni) 

 

mindösszesen 30 db:………. 

 

mindösszesen 45 db:………. 

 

Egy csomag 10 literes zsákos kiszerelésű virágföld 

igénylése: (megfelelő részt kérjük bejelölni) 
……igen  ……..nem 

 

 

A virágosítandó terület: (cím, pontos helymeghatározás): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Megjegyzés: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Növények átvétele: 

 

József Attila – lakótelep területén igénylők részére: 

2023. május 12. péntek 9 - 12.00 óra között 

Közösségi Ház, Toronyház u. 3.b. 

 

 

Az átvett növények megadott helyszínre történő beültetését és gondozását vállalom, továbbá 

kijelentem, hogy a fent megadott időben és helyszínen a növények átvételére megjelenek és erről külön 

értesítést sem írásban, sem telefonon nem várok. 

 

Budapest, 2023. ……………….. 

 

…….…………………………………… 

     jelentkező aláírása 

         közös képviselő/lakos/intézmény képviselője 

(megfelelő aláhúzandó) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hivatal tölti ki: 

Jelentkezési lap átvételének időpontja: 2023. ……………….. 

Átvette: 

 



2. sz. melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága, 

és a József Attila Városrészi Önkormányzat 

 

PÁLYÁZATOT 

hirdet 

egynyári virágok igénylésére 

 

A pályázaton részt vehetnek a Budapest IX. kerület 

MÁV-Aszódi lakótelep területén lévő 

társasházi, szövetkezeti lakóépületek és közintézmények 

 

Pályázati feltételek: 

 
A jelentkező vállalja, hogy a növényeket a megadott időben és helyen külön értesítés nélkül személyesen vagy 

meghatalmazottja útján átveszi, azok elszállításáról, a szállításhoz szükséges eszközről (doboz, láda) 

gondoskodik. A jelentkező vállalja, hogy az átvett növényeket az átvételt követően a jelentkezési lapon megjelölt 

helyszínen elülteti, és azokat folyamatosan gondozza. Kérjük, hogy a növények elültetésekor törekedjenek rá, 

hogy azok lehetőség szerint a közterület szépítését szolgálják és közterületről látható helyre kerüljenek. 

 

Jelentkezés módja: 

 
Amennyiben részt szeretne venni a pályázaton, kérjük, töltse ki a Jelentkezési lapot, amely letölthető a 

www.ferencvaros.hu weboldalról, valamint beszerezhető a pályázat benyújtásának helyszínein. Társasházak 

esetében elsősorban a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő (cégszerű aláírással), jelentkezését várjuk. A 

növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki. 

 

A jelentkezési lap benyújtható: 

 

- személyesen: ügyfélfogadási időben az Ecseri út 19. szám alatti Ügyfélszolgálati Kirendeltségen 

- elektronikusan: (e-mail): bolla@ferencvaros.hu 

 

Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2023. április 3. hétfő 16.00 óra 

 

Határidőn túl történő benyújtás esetén a Jelentkezési lap befogadására már nincs lehetőség. 

 

Lakcímenként, lépcsőházanként, intézményenként csak egy Jelentkezési lap nyújtható be. Több Jelentkezési lap 

benyújtása esetén az időben előbb beérkezettet vesszük figyelembe.  

 

 

Egy jelentkezés során: (15 darab/papírdoboz, vegyesen kiszerelésben, vegyes színben). 

Egyéni pályázók részére maximum 30 db palánta igényelhető. 

Társasházak (lépcsőházanként) és Közintézmények esetén maximum 45 db igényelhető. 

 

A pályázatra történő túljelentkezés esetén az Önkormányzat a darabszámot csökkentheti szükség szerint. 

 

A növények átvételének időpontja és helyszíne: 

 

MÁV-Aszódi lakótelep területén igénylők részére:  

2023. május 12. péntek 9 – 13:00 óra között, Aszódi-Osztag utca sarok, udvar 

 

 

A növények átvételekor kérjük a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, szükség esetén 

meghatalmazásukat is hozzák magukkal! 

Várjuk jelentkezését, tegyük együtt barátságosabbá, szebbé lakókörnyezetünket! 
 

 

További felvilágosítás: Városüzemeltetési és Felújítási Iroda, Fenyőváriné Csanádi Brigitta: 215-1077/512, 

csanadi.brigitta@ferencvaros.hu 

http://www.ferencvaros.hu/
mailto:bolla@ferencvaros.hu


 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

MÁV-Aszódi lakótelep 

 

egynyári virágpalánta térítésmentes igényelésére 

 

Kérjük a jelentkezési lapot jól olvashatóan és teljes körűen kitölteni! 

 

Jelentkező 

neve : …………………………………………………………………………………………… 

címe: (lépcsőház is)…………………………………………………………………………….. 

telefonszáma (napközben elérhető): …………………………………………………………… 

e-mail címe: …………………………………………………………………………………….. 

 

 Egyéni pályázók részére 
Társasházak (lépcsőházanként), 

Közintézmények részére  

Egynyári virágpalánta igénylése: 

(kúpvirág, begónia, kakastaréj, 

pistike papírdobozban összekészítve 

fajtánként vegyesen, különböző 

színekben) 10,5 cm cserépben 
(megfelelő részt kérjük bejelölni) 

 

mindösszesen 30 db:………. 

 

 

mindösszesen 30 db:………. 

 

mindösszesen 45 db:………. 

 

Egy csomag 10 literes zsákos 

kiszerelésű virágföld igénylése: 
(megfelelő részt kérjük bejelölni) 

……igen  ……..nem ……igen  ……..nem 

 

 

A virágosítandó terület: (cím, pontos helymeghatározás): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Megjegyzés: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Növények átvétele: 

 

MÁV-Aszódi telepek területén igénylők részére: 

2023. május 12. péntek 9 - 13.00 óra között 

Aszódi-Osztag utca sarok, udvar 

 

Az átvett növények megadott helyszínre történő beültetését és gondozását vállalom, továbbá 

kijelentem, hogy a fent megadott időben és helyszínen a növények átvételére megjelenek és erről külön 

értesítést sem írásban, sem telefonon nem várok. 

 

Budapest, 2023. ……………….. 

…….…………………………………… 

     jelentkező aláírása 

         közös képviselő/lakos/intézmény képviselője 

(megfelelő aláhúzandó) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hivatal tölti ki: 

Jelentkezési lap átvételének időpontja: 2023. ……………….. 

Átvette: 



3. sz. melléklet 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága, 

 

PÁLYÁZATOT 

hirdet 

egynyári virágok igénylésére 

 

A pályázaton részt vehetnek a Budapest IX. kerület 

Középső- és Belső Ferencváros, Vágóhíd utca és környéke területén lévő  

 társasházi, szövetkezeti lakóépületek és közintézmények 

 

Pályázati feltételek: 

 

A jelentkező vállalja, hogy a növényeket a megadott időben és helyen külön értesítés nélkül személyesen vagy 

meghatalmazottja útján átveszi, azok elszállításáról, a szállításhoz szükséges eszközről (doboz, láda) 

gondoskodik. A jelentkező vállalja, hogy az átvett növényeket az átvételt követően a jelentkezési lapon megjelölt 

helyszínen elülteti, és azokat folyamatosan gondozza. Kérjük, hogy a növények elültetésekor törekedjenek rá, 

hogy azok lehetőség szerint a közterület szépítését szolgálják és közterületről jól látható helyre kerüljenek. 

 

Jelentkezés módja: 

 

Amennyiben részt szeretne venni a pályázaton, kérjük, töltse ki a Jelentkezési lapot, amely letölthető a 

www.ferencvaros.hu weboldalról, valamint beszerezhető a pályázat benyújtásának helyszínen. Társasházak 

esetében elsősorban a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő (cégszerű aláírással), jelentkezését várjuk. A 

növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki. 

 

A jelentkezési lap benyújtható: 

 

- személyesen: Bakáts tér 14. Ügyfélszolgálati Kirendeltségen ügyfélfogadási időben 

- elektronikusan (e-mail): csanadi.brigitta@ferencvaros.hu 
 

 

Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2023. április 3. hétfő 16.00 óra 

 

Határidőn túl történő benyújtás esetén a Jelentkezési lap befogadására már nincs lehetőség. 

 

Lakcímenként, lépcsőházanként, intézményenként csak egy Jelentkezési lap nyújtható be. (Több Jelentkezési lap 

benyújtása esetén az időben előbb beérkezettet vesszük figyelembe.)  

 

Egy jelentkezés során maximum 30 palánta igényelhető (15 darab/papírdoboz, vegyesen kiszerelésben, vegyes 

színben) 

 

A pályázatra történő túljelentkezés esetén az Önkormányzat a darabszámot csökkentheti, módosíthatja 

szükség szerint. 

 

A növények átvételének időpontja és helyszíne: 

 

FMK Ferencvárosi Művelődési Központ és Színház  

2023. május 12. péntek 9 – 12.00 óra között, Haller u. 27. 

 

A növények átvételekor kérjük a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, szükség esetén 

meghatalmazásukat is hozzák magukkal! 

 

Várjuk jelentkezését, tegyük együtt barátságosabbá, szebbé lakókörnyezetünket! 

 

 
További felvilágosítás: Városüzemeltetési és Felújítási Iroda, Fenyőváriné Csanádi Brigitta: 215-1077/512, 

csanadi.brigitta@ferencvaros.hu 

http://www.ferencvaros.hu/
mailto:csanadi.brigitta@ferencvaros.hu


 

JELENTKEZÉSI LAP 

Középső- és Belső Ferencváros, Vágóhíd utca és környéke 

 

egynyári virágpalánta térítésmentes igényelésére 

 

Kérjük a jelentkezési lapot jól olvashatóan és teljes körűen kitölteni! 

 

Jelentkező 

neve : …………………………………………………………………………………………… 

címe: (lépcsőház is)…………………………………………………………………………….. 

telefonszáma (napközben elérhető): …………………………………………………………… 

e-mail címe: …………………………………………………………………………………….. 

 

Egynyári virágpalánta igénylése: 

(begónia, kakastaréj, pistike papírdobozban összekészítve 

fajtánként vegyesen, különböző színekben) 10,5 cm cserépben 
(megfelelő részt kérjük bejelölni) 

 

mindösszesen 15 db:………. 

 

mindösszesen 30 db:………. 

 

Egy csomag 10 literes zsákos kiszerelésű virágföld igénylése: 
(megfelelő részt kérjük bejelölni) 

……igen  ……..nem 

 

 

A virágosítandó terület: (cím, pontos helymeghatározás): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Megjegyzés: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Növények átvétele: 

 

FMK Ferencvárosi Művelődési Központ és Színház  

2023. május 12. péntek 9 – 12.00 óra között, Haller u. 27. 

 

Az átvett növények megadott helyszínre történő beültetését és gondozását vállalom, továbbá 

kijelentem, hogy a fent megadott időben és helyszínen a növények átvételére megjelenek és erről külön 

értesítést sem írásban, sem telefonon nem várok. 

 

 

Budapest, 2023. ……………….. 

 

 

…….…………………………………… 

     jelentkező aláírása 

 

         közös képviselő/lakos/intézmény képviselője 

(megfelelő aláhúzandó) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hivatal tölti ki: 

Jelentkezési lap átvételének időpontja: 2023. ……………….. 

Átvette: 


