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A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: Figyelmeztető tábla kihelyezése a Tompa utcában kutyasétáltatók részére



Tisztelt Bizottság!

Rendszeres  állampolgári  bejelentéseket  kivizsgálva  az  önkormányzat  munkatársai 
megállapították, hogy a Tompa utca zöldfelületei kutyapiszokkal rendkívül szennyezettek.
A panaszok megszüntetése érdekében szükségesnek tartjuk figyelmeztető táblák kihelyezését, 
melyben  felhívjuk  a  környéken  élők  figyelmét  a  helyi  rendeleteinkben  meghatározott 
szabályok betartására. Egyúttal tájékoztatjuk a lakosságot a közeli Tinódi utcában található 
kutyafuttató használatának lehetőségére.

Fentiek alapján javaslom a T. Bizottságnak, hogy 6 db figyelmeztető tábla előállítására és 
kihelyezésére a 3355. környezetvédelmi költségvetési soron bruttó 63.750,- Ft-ot biztosítson a 
Feszofe Nonprofit Kft-nek részére.

Budapest, 2011. augusztus 18.

  Martos Dániel s.k.
 bizottsági elnök

 

Határozati javaslat:

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  felkéri  a 
Polgármestert, hogy a 6 db figyelmeztető tábla legyártására és kihelyezésére a FESZOFE Kft-
vel  –az  Sz-…../2011.  számú  előterjesztés  mellékletét  képező  árajánlat  alapján-  kössön 
szerződést bruttó 63.750,- Ft összegben, a 3355. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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ÁRAJÁNLAT

                       

Egyösszegű árajánlatot teszünk:        

                      

6 db kutyatiltó tábla készítése, kihelyezése: 8500.- Ft + ÁFA /db

A tábla anyaga műanyag, az oszlop fémből készül, kihelyezése beton tuskóval készül.

 
Az árajánlat elfogadása esetén kérjük írásbeli megrendelésüket.

Budapest, 2011. augusztus 19.

Köszönettel:

  Sebők Endre s.k.
ügyvezető igazgató
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