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Tisztelt Bizottság! 

A T. Bizottság a 2022. szeptember 6. napján tartott ülésén, a VIK 147/2022. (IX.6.) számú 

határozatával döntött a „Zöld Udvar 2022 – Maradványfelhasználás” pályázat meghirdetéséről. 

A döntés értelmében a pályázati keretösszegre bruttó 4.800.000 Ft-ot (azaz négymillió-

nyolcszázezer forintot) különített el a 3205. „környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 

A pályázati felhívásban megjelölt határidőre 9 db pályázati anyag érkezett be, 8 db érvényes 

pályázat társasházaktól és 1 db érvénytelen pályázat lakásszövetkezettől. Az érvénytelenség 

oka, hogy a pályázat társasházak részére került kiírása a bizottság hivatkozott határozatának 

értelmében. 

A pályázatok áttekintését követően megállapítottuk, hogy a beérkezett támogatási igény 

mindösszesen 2.842.778,-Ft.  

A pályázat célja a társasházak belső udvarán és a társasházak előtti közterületen közös 

zöldterületek létrehozása, valamint a meglévő zöldfelületek növelése, fejlesztése. 

A pályázati anyagok szakmai áttekintését követően megállapítható, hogy mind a közös 

zöldterület létrehozását, mind a korábban kivitelezett kertek bővítését, mind pedig a 

szakszerűtlenül gondozott, elhanyagolt kertek, épületek előtti közterületek rendbehozatalát és 

közösségi térré alakítását  jelölték meg célként a társasházak.  

A pályázat utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat 50% támogatási 

intenzitású (50% társasházi önrész, 50% önkormányzati támogatás). 

A pályázati kiírás értelmében az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (100.000,- Ft-

tól 1.000.000,- Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes társasház részére. 

A „Zöld Udvar 2022 – Maradványfelhasználás” pályázatra beérkezett 8 db érvényes 

pályázatban megjelölt önrész, igényelt támogatási összeg, valamint a pályázati cél az alábbiak 

szerint foglalható össze: 

 

 
Társasház 

címe 

Tervezett 

költség 

(Ft) 

Önrész 

(Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Pályázati cél 

1. 

Bokréta u. 

25. 
580.490 290.245 290.245 

meglévő cserjék, fák metszése, 1 db fa 

kivágása, avar, levelek, növényi részek 

összegyűjtése, gyomnövények 

eltávolítása, tereprendezés, zöld 

hulladék elszállítása, ültetőközeg 

beszerzése, új növények telepítése  

2. 

Tinódi u. 

13. 
151.400 75.700 75.700 

meglévő cserjék, fák metszése, avar, 

levelek, növényi részek összegyűjtése, 

gyomnövények eltávolítása, 

tereprendezés, zöld hulladék 

elszállítása, ültetőközeg beszerzése, új 

növények telepítése  

3. 

Vágóhíd u. 

23-29. 
701.680 351.680 350.000 

Különböző tematikájú kertrészek 

továbbfejlesztése – méhlegelő, bokros 

rész, virágos kertek további 

növényekkel való beültetése (virágföld, 

egynyári, évelő, hagymás növények, 

cserjék és az ápolásukhoz szükségses 

eszközök  beszerzése) 



 

4. 

Gát u. 7. 350.000 175.000 175.000 

Magaságyás kialakítása (talaj 

előkészítés megközelítőleg 60 m2 –es 

területen, magaságyás elkészítése és 

beültetése növényekkel) 

5. 

Liliom u. 

34-36. 
999.757 499.879 499.878 

időzítővel ellátott csepegtetős 

öntözőrendszer telepítése és a meglévő 

zöldfelület fejlesztése (talajtakaró 

babér, árnyékliliomok, hortenziák és 

egyéb árnyéktűrő növények beszerzése) 

6. Berzenczey 

u. 4-6. 
974.611 487.306 487.305 

automata öntözőrendszer telepítése a 

kb. 578 m2 füves területen 

7. 

Ferenc krt. 

27. 
200.000 100.000 100.000 

A társasház udvarában található 

növénykazetták és beton virágtartók 

beültetése, a hiányzó növények pótlása 

(termőföld, növények) 

8. 

Zsil u. 7. 749.300 374.650 374.650 

kert felújítási munkálatok (borostyán 

felszedése, tuják kiszedése, bokrok 

ifjító metszése, zöldhulladék 

elszállítása, talaj előkészítése, 

árnyéktűrő és egynyári növények 

telepítése, a zöld felületre vezető 

járólap lerakása), kerékpártároló 

kialakítása 

 

 

A Lakásszövetkezet a pályázati anyagban leírtak szerint egy esővíz gyűjtőrendszert szeretne 

kialakítani a házban.  
 

 
Lakásszövet

kezet címe 

Tervezett 

költség (Ft) 
Önrész (Ft) 

Igényelt 

támogatás 

(Ft) 

Pályázati cél 

9. Mester u. 

71-79. 
980.000 490.000 490.000 esővíz gyűjtőrendszer kialakítása  

 Összesen 

bruttó 
5.687.238 2.844.460 2.842.778   

 

Tekintettel arra, hogy ez az első olyan pályázat amely esővíz gyűjtőrendszer kialakítására 

irányul, valamint hogy a lakásszövetkezet támogatására a pénzügyi fedezet a költségvetési 

soron rendelkezésre áll,  kérem a T.  Bizottság tagjait, hogy támogassák a szerződés megkötését 

a lakásszövetkezettel. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2022. december „1.” 

 

 

Árva Péter s.k. 

  elnök 

  



 

Határozati javaslat: 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületnének 

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld 

Udvar 2022 – Maradványfelhasználás” című pályázatot a 3205. környezetvédelem 

költségvetési sor terhére …………………… Ft-tal támogatja. 

Határidő: 2022. december 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületénekVárosfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 

„Zöld Udvar 2022 – Maradványfelhasználás” című pályázat keretében a 3205. 

környezetvédelem költségvetési sor terhére az alábbi társasházak pályázati céljainak 

támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal, hogy az 

összegek felhasználási határideje: 2023. április 21., az elszámolás határideje: 2023. május 

2.:  

 

Társasház 

címe 

Tervez

ett 

költség 

(Ft) 

Önrész 

(Ft) 

Támogatás 

(Ft) 
Pályázati cél 

1. 

Bokréta u. 25. 
580.49

0 
290.245  

meglévő cserjék, fák metszése, 1 db 

fa kivágása, avar, leveke növényi 

észek összegyűjtése, gyomnövények 

eltávolítása, tereprendezés, zöld 

hulladék elszállítása, ültetőközeg 

beszerzése, új növények telepítése  

2. 

Tinódi u. 13. 
151.40

0 
75.700  

meglévő cserjék, fák metszése, avar, 

leveke növényi részek összegyűjtése, 

gyomnövények eltávolítása, 

tereprendezés, zöld hulladék 

elszállítása, ültetőközeg beszerzése, 

új növények telepítése  

3. 

Vágóhíd u. 

23-29. 

701.68

0 
351.680  

Különböző tematikájú kertrészek 

tovább fejlesztése – méhlegelő, 

bokros rész, virágos kertek további 

növényekkel való beültetése 

(virágföld, 4.egynyári, évelő, 

hagymás növények, cs5.erjék és az 

ápolásukhoz szükségses eszközök  

beszerzése) 

4. 

Gát u. 7. 
350.00

0 
175.000  

Magaságyás kialakítása (talaj 

előkészítés megközelítőleg 60 m2 –es 

területen, magaságyás elkészítése és 

beültetése növényekkel) 

5. 

Liliom u. 34-

36. 

999.75

7 
499.879  

időzítőel ellátott csepegtetős 

öntozórendszer telepítése és a 

meglévő zöldfelület fejlesztése 

(talajtakaró babér, árnyékliliomok, 

hortenziák és egyéb árnyéktűrő 

növények beszerzése) 

6. Berzenczey u. 

4-6. 

974.61

1 
487.306  

autómata öntözőrendszer telepítése a 

kb. 578 m2 füves területen 

7. Ferenc krt. 

27. 

200.00

0 
100.000  

A társasház udvarában található 

növénykazetták és beton virágtartók 



 

beültetése, a hiányzó növények 

pótlása (termőföld, növények) 

8. 

Zsil u. 7. 
749.30

0 
374.650  

kert felújítási munkálatok (borostyán 

felszedése, tuják kiszedése, bokrok 

ifjitó metszése, zöldhulladék 

elszállítása, talaj előkészítése, 

árnyéktűrő és egynyári növények 

telepítése, a zöld felületre vezető 

járólap lerakása), kerékpártároló 

kialakítása 

 

Határidő: 2022. december 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 3205. 

környezetvédelem költségvetési sor terhére az alábbi lakásszövetkezet részére az alábbi 

táblázatban meghatározott összeget biztosítja azzal, hogy az összeg felhasználási 

határideje: 2023. április 21., az elszámolás határideje: 2023. május 2.: 

 
 

Lakásszövet

kezet címe 

Tervezett 

költség 

(Ft) 

Önrész (Ft) 
Támogatás 

(Ft) 
Támogatás célja 

9. Mester u. 

71-79. 
980.000 490.000  esővíz gyűjtőrendszer kialakítása  

 

 

Határidő: 2022. december 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy 

a pályázaton nyertes társasházakkal és a 3.) pont szerinti lakásszövetkezettel kösse meg a 

támogatási szerződést. 

 

Határidő: 2022. december 19. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 


