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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 Bizottság! 

Önkormányzatunk  ebben az évben a Föld Napja rendezvényt 2022. április 23. napján, 

szombaton szeretné megrendezni. 

A Föld napját világszerte április 22-én ünnepeljük. Az ekkor tartott rendezvények célja, hogy 

felhívják a figyelmet arra, létünk alapja az élővilág megőrzése, melynek legfontosabb eleme a 

biológiai sokféleség.  

Idén játékos tanulással, előadásokkal, interaktív programokkal szeretnénk bemutatni a 

környezettudatos életvezetés fontosságát, és a rendelkezésünkre álló lehetőségeket. 

A gyermekek számára érdekes kvízeken, versenyeken, a Játékos Tudomány Egyesület 

Kezedben a jövő interaktív kiállításán és a már jól ismert Klímavándor tanösvényen keresztül 

mutatnánk meg a környezetvédelem jelentőségét.  

A kézműves foglalkozások lebonyolítására, szeretnénk felkérni a Medence csoport Kft.-t, akik 

molinóból készítenek táskákat, a Cargonomia Teherbicikli központot akik pedig kerékpár 

belsőből ékszereket alkotnak a gyerekekkel. Továbbá a Mester Galéria munkatársaival 

lehetőségük nyílna a gyerekeknek drótból állatokat készíteni, újságpapírból szemetes kosarat 

alkotni vagy papírt meríteni. 

Az újrahasználat jegyében szeretnénk ruha és játékcsere akciót tartani.  

 

A rendezvény során felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt hasznos információkkal szolgáló 

előadásokat hallgathatnának meg a résztvevők a komposztálásról, a permakultúrás 

gazdálkodásról és klímaváltozással kapcsolatos kérdésekről, teendőkről. Az előadók közé 

meghívnánk Ökoanyut (előadó: Nagy Réka) aki a zöld háztartás vezetésről tartana előadást, 

valamint Menyhárt Eszter bloggert aki  fenntartható divatról, ökostílusról, tudatos 

ruhavásárlásról beszélne.  

Az előadásokat követően lehetőség lenne a hallottak megbeszélésére és  kérdések feltevésére. 

Ez a nap sem telhet el az alternatív közlekedési eszközök fontosságának hangsúlyozása nélkül, 

így szeretnénk egy belvárosi kerékpáros túrát tartani a kerületi lakosok számára. A résztvevőket 

profi kerékpárosok vezetnék, megmutatva nekik, hogy lehet biztonságosan venni a forgalom 

okozta akadályokat.  

Nem utolsó sorban pedig szeretnénk bemutatni a föld másik arcát, ezért levettítenénk az Inverse 

Everest filmet a Krubera-Voronya barlangról, mely a világ egyik legmélyebb magyar 

barlangászok által felfedezett barlangja. A vetítést követően lehetőség lenne az expedició 

résztvevőitől kérdezni. 

A programok két helyszínen a Ferenc téren és a József Attila lakótelepen kerülnének 

megrendezésre. 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottságnak, hogy a rendezvény költségeire, megszervezésére, 

lebonyolítására 3.000.000,- Ft-ot biztosítson, mely összeg az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendeletében a 3205. 

„környezetvédelem” költségvetési soron szereplő előirányzat terhére. 

 

Mindezek alapján javaslom T. Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

 

 

Budapest, 2022. március 3. 

 

                  Árva Péter s.k. 

                                            bizottsági elnök 



 

Határozati javaslat: 

 

1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2022. 

április 23. napján megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény költségeire 3.000.000- 

Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) számú 

önkormányzati rendeletében a 3205. „környezetvédelem” költségvetési soron szereplő 

előirányzat terhére.  

 

Határidő: 2022. március 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

2. Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, 

hogy a Föld Napi rendezvényhez szükséges szerződéseket kösse meg, azt bonyolítsa le. 

 

Határidő: 2022. április 23. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

 
 


