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Beszrimo16 az Aquincum-MocsSros Egyesiilet
2015. 6vi tev6kenys6g6r6l

Kiizmeghallgatat{s 6s 6ves rendes kiizgyiil6s - 2015. marcius 25.
R6sztvev6k:
Pusk6s P6ter alpolg6rmester
Bulla Gydrgy kdpvisel6
Prilink6s Andriis friosztrilyvezet6
Wertrin Zsolt az Enviroduna Kft kdpviseloje (csatomiizdsi beruhdzds koordiniltora)
T6m6k:

o csatom6z6s, 6s az ut6na l6v6 helyredllitasi munk6k,
r a Mocsdros-dtil6 utj ainak rillapota,
r fekv6rend6r6k,
c kdzbiztonsrigikdrddsek.

Kdzsyiil6s:
Egyhangrian elfogadta az alapszabiiy -m6dost6st.

6buda Napja -m6jus 2.

Csatlakoztunk ar 6buda-Bdkesmegyer 0K rendezvdny6hez. A rossz id6j 6riis miatt csak
a ddlutani programot tudtuk megtartani, az 6ri6s bubordk showt.

Peanque pdlya kialakit6sa
2015. mrijusriban az dnkormdnyzat 6s a Duna Aut6 Zrt. tamogatdsdval (400-400.000 Ft)
6s sajt fondsaik ds sok dnkdntes munka felhaszndldsrival kialakitottuk. a nemzetkdzi
szabv6nyoknak megfelel6 petanque p6ly6t. Ehlez kapcsol6d6an h6zi vizmrivet
csin6ltattunk, k6zmos6si lehet6sdget teremtettiink a j6tsz6tdren.

Tavaszi takaritris - m6jus 16.
gs61f6[6zJunk az orszigos Te Szedd! akci6hoz, mintegy 40 zsdk szemetet szedtiink
6ssze az Arp6d Gimn6zium didkjaival ds a csapathoz csatlakozott dnk6ntesekkel.

Rendkiviili kiizgyiil6s -jfnius 7.
A rendkivi.ili kdzgy[ilds egyhangfan elfogadta az alapszab{ly-m6dosit6siit. A Fov6rosi
Tdrvdnyszdk ellogadta a m6dosit6sokat, ds az egyesiiletnek bejegyezte a kdzhasznir
jog6ll6st.

Csalidi nap - jrinius 7.

Az es6 miatt elmaradt 6buda napi rendezvdnyeket ezen a napon p6toltuk: Zorbjdt6kok,
ijriszat, vetenin aut6k kiellitds, kijzits j6t6kok, levendula zs6kocskdk k6szitdse.

SAP tinkdntes nap - junius 18.
A ndmet nagyv6llalat csal6di ijnk6ntes napjrit a pihen6parkban tartotta, lefestett6k park
dsszes padj 6t.

6szi takaritrinap - okt6ber 10.

Az Arp6d Gimnazium diakjaival szedttik a Mocsdrosban a szemetet, 6s tettiik rendbe az

6szi, lehullott falevelekt6l a parkot, gyomliltuk ki a rdplabdap6lyrit.
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9. Gyiimiilcsf{k iiltetdse - november 7.

Az dnkormdnyzat Fogadj Ordkbe egy zdlddvezetet 2015. c. pdlydzatrtLn nyert dsszegb6l

ds sajdt fonrisainkb6l gyilmdlcsf6kat iiltettiink a parkba. A f6kat jelk6pesen csalddok

fogadtdk drdkbe, az iiltetdsi munkiikba az 6r6kbe fogad6 csal6dok is r6szt vettek.

10. F6virosi kiizmeghallgatds -december 2.

Rdszt vetttink kcizmeghallgatiison, el6tte irdsban adtuk be a kdrddseket a kdzgyiil6shez.

Az 6v folyamdn szem6lyesen egyeztettiink a fovri,rosi tinkormdnyzat f6polgdrmesteri hivatal
vezet6 tiszts6gvisel6ivel a Mocsaros 6llapotdr6l, a lehet6sdgekr6l ds a teend6kr6l.

2015-ben az Egyes0let 1.500.000 Ft k6ltsdgvet€si t6mogat6sban tdszesiilt a keriileti
dnkormriLnyzatt6l, amelyet v6llalkoz6val kdtdtt szerz6dds alapjdn a park fenntartiisara
forditottunk.

Budapest, 2016. m6jus 4.

I .r r/it r
[i, \".4"t^4k \ lqrr

Mihdlyfy Kkira $lnibk
Aquincum-Mocs6ros Egyesiilet

l(UJll{CUt.ilO0SAROS EGY ESi.Jte i

103'1 Budaoesl, Gladidtor u" 33.

Mdszdm; 1809944S141
llyilvir|trlldsi szim: 8870


