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Tisztelt Bizottság!

Az idei évben a Föld Napja keretében 2012. április  14-én, szombaton a Napfény utca Lobogó 
utca  -  Csengettyű  utca  közti  részének  forgalom  elől  lezárt  szakaszán  környezetvédelmi 
rendezvényt (ökopiac, kirakodóvásár, sportvetélkedők) tartanánk.
A  tavalyi  évben  ezen  a  helyszínen  megrendezett  program  nagy  sikernek  örvendett.  A 
gyerekek kosárlabdázhattak, kézműves foglalkozáson vehettek részt, környezetvédelemmel és 
ökológiával  kapcsolatos  játékokat játszhattak,  kerékpáros  ügyességi  verseny  zajlott,  sőt  a 
lakótelep  életében  először  bolhapiac  is  üzemelt  a  helyszínen.  A rendezvény  plakátjait  a 
FESZOFE Nonprofit  Kft. gyártotta le és helyezte ki.
Az  idei  évben  is  hasonló  rendezvényekkel szeretnénk felhívni  a lakosság  figyelmét  a Föld 
Napja üzenetére: a környezetvédelem fontosságára.
Fentiek  alapján  javaslom  a  T.  Bizottságnak,  hogy  a  rendezvény  plakátjának  gyártására  és 
kihelyezésére  a FESZOFE Nonprofit  Kft-nek  100.000,- Ft +  Áfa-t, valamint  a kapcsolódó 
költségekre 350.000,- Ft-ot biztosítson a 3205-ös környezetvédelmi sor terhére.

Budapest, 2012. március 12.

Temesiné Apollónia  Aranka s.k.
irodavezető

 

Határozati javaslatok:

1. A Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és Környezetvédelmi Bizottság úgy  dönt, hogy 
a  2012.  április  14-én  megrendezésre  kerülő  Föld  Napi  rendezvény  plakátjának 
gyártására  és  kihelyezésére  100.000,-  Ft  +  Áfa  összeget  biztosít  a  3205. 
környezetvédelmi költségvetési  sor terhére.  Felkéri a Polgármestert,  hogy  a plakátok 
gyártására  és  kihelyezésére  a  fenti  összegben  a  FESZOFE  Nonprofit  Kft-vel  a 
szerződés megkötéséről gondoskodjon.

2. A Városfejlesztési,  Városüzemeltetési  és Környezetvédelmi Bizottság úgy  dönt, hogy 
a  Föld  Napi  rendezvény  kapcsolódó  költségeire  (autóbusz-elterelés,  egyéb 
környezetvédelmi  bemutatók,  szükséges  eszközök  beszerzése,  díjazás)  biztosít  
350.000,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére
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