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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! 

 

Az idén szeptember 16. és 22. között tizennyolcadik alkalommal rendezik meg az Európai 

Mobilitási Hetet, amelynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés 

népszerűsítése. Az Európai Mobilitási Hét kampány hazai koordinátora az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium. 

 

A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű közlekedés 

gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. 

Az idei év mottója: „Sétálj velünk!”. Témája: gyaloglás, nem motorizált közlekedés. 

Szeptember 22-én Európa-szerte megrendezésre kerül az Autómentes Nap, amely egyben az 

Európai Mobilitási Hét lezárása. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

2020. évben szeptember 19. napján, szombaton tartja az Autómentes Napi rendezvényét. 

A korábbi évektől eltérően két helyszínen szeretnénk felhívni a lakósság figyelmét az autó 

mentes közlekedés előnyeire. Az egyik helyszín a kerületi lakosok által már megszokott és 

kedvelt József Attila lakótelepen, a Napfény utca Lobogó utca - Csengettyű utca közti rész 

forgalom elől lezárt szakasza lenne, valamint új helyszínként a Bakáts téren kerülnének 

megrendezésre az Autómentes nap programjai. 

 

Az idei évben még több és színesebb programokkal várnánk a kerületi lakosokat. A 

gyermekek számára a már jól bevállt ugrálóvár és mászófal mellé, VR játékokat, öko-

játékokat és Kalap Jakab előadásában zenés előadásokat biztosítanánk. 

A kézműves foglalkozásokon az újrahasznosítás lenne az elsődleges szempont, továbbá 

lehetőség nyílna rovar hotel készítésére a gyermek és felnőtt részvevőknek egyaránt. 

A programok során az Energiaklub munkatársainak segítségével a szórakozás mellett hasznos 

információkkal gazdagítanánk a gyermekek és a felnőttek tudástárát a környezetvédelem 

fontosságáról. 
 

Az autómentes nap nem telhet el alternatív közlekedési eszközök bemutatása nélkül, így a 

gyerekek kerékpáros oktatáson vehetnek részt és kerékpáros versenyen mérhetik össze 

tudásukat. 
 

Az eseménydús nap lezárásaképpen koncertekkel kedveskednénk a helyszínre látogató 

kerületi lakosoknak. 

 

A programok szervezésénél és lebonyolításánál természetesen folyamatosan figyelemmel 

kísérjük a vírushelyzet alakulását és a szükséges óvintézkedések megtétele felől is 

intézkedünk. 

 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottságnak, hogy a rendezvényre vonatkozó 

figyelemfelhívó plakátok nyomdai úton történő előállítására valamint a rendezvény 

költségeire, megszervezésére, lebonyolítására 4.500.000,- Ft-ot biztosítson, a 3205. 

„környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 

 

Fentiek alapján javaslom T. Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Budapest, 2020. július 24. 

 

                 Árva Péter 

              bizottsági elnök s.k. 



 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága 

 

úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által 2020. 

szeptember 19. napján megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény 

költségeire, megszervezésére és lebonyolítására 4.500.000,- Ft-ot biztosít a 3205. 

„környezetvédelem” költségvetési sor terhére.  

Felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Autómentes Napi rendezvénye lebonyolításáról gondoskodjon. 

 

 

 

Határidő: 2020. augusztus 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  


