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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

 

Tisztelt Bizottság 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság egyik kiemelt és igen 
fontos feladata Ferencváros önkormányzatának környezetvédelmi tevékenységével 
összefüggő döntések meghozatala, véleményezése! 
 
Napjainkban kiemelten fontos, hogy a jövő nemzedékének jelenleg még fiatal tagjai már 
neveltetésük során is kellő közelségbe kerüljenek környezetük tudatos védelmével, óvásával, 
arra fokozott figyelmet fordítsanak. 
 
Fenti célok elérése érdekében úgy gondolom, hatékony lenne és ezért mindenképpen 
támogatandó, amennyiben olyan rendezvényeket is szervezünk, melyek vonzzák a fiatalokat 
és környeztünk megóvásával összefüggésben vannak. 
 
A leírtak alapján kérem Önöket, hogy a 3203 számú „Városfejlesztés, üzemeltetés és 
közbiztonság” költségvetési sor terhére szíveskedjenek az alábbi rendezvény megszervezését 
támogatni: 
 
Időpont: 2012.06.09. 
Rendezvény neve: Gyermekekkel a tiszta és virágos telepért! 
Rendezvény helyszíne: 
Rendezvény mottója: Tegyük szebbé környékünket a gyerekek közreműködésével! 
Rendezvény célja: Közös parktisztítás, gondozás, Faültetés, Pad elhelyezése,  
Kiegészítő programok: Mulatságok a telepi gyerekek örömére 

• Bábszínház 
• Kézműves sarok 

• Sportfoglalkozások 
• Aszfaltrajzverseny 

 
Megvalósításhoz szükséges eszközök és azok járulékos költségei: 

• 2 db facsemete, 
• 1 db kerti pad, 

• 2 db sátor, asztalok, székek, 
• Hangtechnika  
• Bábosok tisztelet díja, 

• Gyermekversenyekre ajándékok  
• Aszfaltkréta, sporteszközök 

 

                                                                 
 



Költségek összege: kb. 300.000 forint 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendezvény 
megtartását támogassa, annak szükséges költségeinek biztosításával.  
 
A rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatokat vállalom, és támogatásuk esetén 
utólagos elszámolásra a Hivatal Pénztárában felvenném a biztosított összeget, melynek 
felhasználásról az Önkormányzat nevére szóló számlákkal elszámolnék. 
 
Budapest, 2012, május 10. 
 
       Sajó Ákos s.k. 
        képviselő 
 

 

 

Határozati javaslat 
 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3203 
számú „Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság” költségvetési sor terhére legfeljebb 300 
ezer forint összeget biztosít a „Gyermekekkel a tiszta és virágos telepért!” elnevezésű, 
2012. június 09-én tartandó környezetvédelmi célú program megvalósítására. 
 
Felelős: Martos Dániel elnök 
Határidő: 2012. június 09. 
 

 


