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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! 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelettel 

44.500.000,- Ft előirányzatot biztosított a 3205 „Környezetvédelem” költségvetési soron, 

környezetvédelmi célokra.  

 
Április 22. a Föld napja. A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek 

világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. 

A napt 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 

A Föld napja mára a legnagyobb önszervezeődő környezeti megmozdulássá vált 

Magyarorzságon. Az idén 30. alkalommal ünnepeljük a Föld napját. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Föld Napja rendezvényt 

(bolhapiac, szinpadi produkciók, bemutatók, koncert, kézműves foglalkozások, gyermek 

foglalkozások, tancásadások, a Budapest IX., Napfény utca Lobogó utca - Csengettyű utca 

közti részének forgalom elől lezárt szakaszán szokta megrenezni  

 

A Budapest IX., Napfény utca Lobogó utca – Csengettyű utca közötti részének forgalom elől 

elzárt szakaszán megrendezett programok nagy sikernek örvendtek. A gyerekek kézműves 

foglalkozáson vehettek részt, környezetvédelemmel és ökológiával kapcsolatos játékokat 

játszhattak, sőt a lakosság körében egyre nagyobb sikernek örvendő bolhapiac is üzemelt a 

helyszínen.  

Az elmúlt években megartott rendezvények porgramját koncert is színesítette, 2016-ban 

Varga Feri – Balássy Betty koncert, 2017-ben Cimbaliband Recycle Danics Dórával koncert, 

2018-ban Takács Nikolas koncert és 2019-ben Dér Heni koncert. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2020-ban is hasonló rendezvény 

megtartásával szeretné felhívni a lakosság figyelmét a „Föld Napja” üzenetére; a Föld 

természeti környezetének megóvására. 

2020-ban április 22. szerdai napra esik, ezért javaslom a Föld napja rendezvény Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. április 25. napján 14:00 óra és 18:00 

óra között rendezze meg Napfény utca Lobogó utca – Csengettyű utca közötti részének 

forgalom elől elzárt szakaszán. 

 

Javaslom a Tisztelt Bizottság részére, hogy – a korábbi évektől eltérően – a Föld napja 

rendezvény meszervezésére rendezvényszervezői szakértelmmel és gyakorlattal rendelkező 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeit kérje fel. 

 

A Föld napja rendezvény ez elmúlt évek költségeit figyelembe véve 2.000.000 – 2.100.000,- 

Ft összegből bonyolítható le. 

 

A rendezvény költségei lehetnek (az elmúlt évek tapasztalatai alapján): 

- autóbusz járatelterelés díja 

- 500 db a rendezvényre vonatkozó figyelemfelhívó A2 plakát legyártása és kihelyezése 

- zenés program, koncert 

- sörpad, sátor bérlése(6 db 6x3-as, 1 db 3x3-ad paty sátor, 1 db álló tükör)  

- színpad, hangosítás 

- Artisjus jogdíj 

- rendezvény moderálása  



 

- mentő rendelkezésre állása a rendezvény teljes időtartama alatt 

- a rendezvény ideje alatti folyamatos programok – mászófal; ugrálóvár, közműves 

foglalkozás anyagköltsége, megszervezése és a lebonyolító megbízási díja; bolhapiac; 

bemutatók (pl.: óriás fog szájépolási tanácsadás, óriás buborék, zumba, páros 

kerékpár, folklór műsor és táncház, dobkavalkád); gyeremek programok (pl.: 

lufihajtogtás, karikatúra rajzolás, sziluett vágás, monocikli, kézműves programok) 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Föld napi rendezvénye költségeire 2.100.000,- Ft keretösszeget szíveskedjen 

jóváhagyni az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelet 3205. „Környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 

Bizottsági jóváhagyást követően Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

támogatási szerződést köt a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeivel a 

rendezvény megszervezése és lebonyolítása érdekében. A támogatási összeg felhasználásáról 

a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei szakmai és pénzügyi beszámolót készít a 

támogatási összeg felhasználásáról a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül. 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Bizottság, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2020. március 10. 

 

 

               Árva Péter s.k. 

             bizottsági elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs 

és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1) 2020. április 25. napján (szombat) 14:00 és 18:00 óra között Föld napja rendezvényt 

tart Budapest IX., Napfény utca Lobogó utca – Csengettyű utca közötti részének 

forgalom elől elzárt szakaszán. 

Határidő: 2020. március 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2) 2.100.000,- Ft támogatást nyújt a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

részére az Sz-…/2020. számú előterjesztésben meghatározott Föld napja rendevény 

megvalósítása céljából az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. 

(II.18.) önkormányzati rendelet 3205. „Környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 

Határidő: 2020. március 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pontban meghatározott támogatás 

kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről. 

Határidő: döntést követő 10 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


