ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. április 25-i soron következő ülésére
Tárgy: tavaszi közösségi programok
A tavalyi év tavaszán már több új, vagy újra megszervezett közösségi programot tartottunk. A járványügyi helyzet
akkori enyhülése lehetővé tette ezek megtartását. Az idei évben szeretnénk ezeket újra megszervezni, mely érdekében
az előzetes egyeztetéseket lefolytattuk alpolgármester úrral és kulturális referensünkkel. Jelen előterjesztésben ezekről
nyújtok beszámolót.
A tavaszi – nyár eleji tervezett programok a következők:
 Teszedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért (közösségi szemétgyűjtés)
 Tavaszi kirándulás Remeteszőlős erdeiben
 Juniális
 Remeteszőlősi Gasztro Fesztivál

Teszedd
Idén immár tizedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítanak”
a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat évről-évre, hogy közösen megtisztítsuk szűkebbtágabb környezetünket.
A programot Herold István alpolgármester úr szervezi. A cél Remeteszőlős belterületi részeinek, illetve a
Nagykovácsi út mentének a megtisztítása. A hulladékgyűjtő zsákokat illetve hulladékok elszállítását a Magyar Közút
Biztosítja.
Az akció várható időpontja május 2-8. között lesz.
Tavaszi kirándulás
Kulturális referensünk szervezésében közösségi kirándulást tervezünk a Remete-hegyi erdőkben, a helyi természeti és
történelmi emlékek megismerésével összefűzve. Ennek keretében el kirándulunk a középkori bányászati-kohászati
emlékekhez, kilátási pontokat mutatunk meg. A tervezett időpont 2022.05.14. (szombat).
Juniális
A tavalyi évhez hasonlóan sport tematikával szeretnénk megtartani, június 11-én, délután. A részletes program
kidolgozása folyamatban van. A program forrásigénye kb. 60.000 Ft. A költség az érmek, illetve a fagylaltok jelentik.
Gasztro fesztivál
A Fesztivált 2022.06.25. napra szervezzük. A környékbeli street-food szolgáltatók, illetve a Nagy Kohó Közösségi
Bár lesznek jelen. Az ételt és italt a rendezvényen részt vevők maguk vásárolják. A zenészeket a szolgáltatók
finanszírozzák. Az Önkormányzat a helyet adja, illetve a mobil WC-t biztosítja. Ennek költsége 40.000 Ft.
Határozat javaslat:
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tavaszi közösségi programokra vonatkozó
polgármesteri beszámolót elfogadja.
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tavaszi közösségi programokra
100.000 Ft összeget különít el a 2022. évi költségvetés terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Remeteszőlős, 2022. április 21.
Szathmáry Gergely
polgármester

