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A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

  

 

  



 

Tisztelt Bizottság! 

 

Az idén szeptember 16. és 22. között tizenhetedik 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) 

2019. évben szeptember 21. napján, szombaton tartja az Autómentes Napi rendezvényét, 

melynek keretében a Napfény utca Lobogó utca - Csengettyű utca közti részének forgalom 

elől lezárt szakaszán környezetvédelmi programokat (bolhapiac, színpadi produkciók, 

kézműves foglalkozások, tanácsadások) tart, a korábbi évekhez hasonlóan. 

 

Az elmúlt években ezen a helyszínen megrendezett programok nagy sikernek örvendtek. A 

gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, környezetvédelemmel kapcsolatos játékokat 

játszhattak, a rendezvény felhívta a figyelmet a közösségi közlekedés fontosságára. A 

lakosság körében egyre nagyobb sikernek örvendő bolhapiac is üzemelt a helyszínen.  

A rendezvény plakátjait a FESZOFE Nonprofit Kft. állította elő és helyezte ki. A gyerekek 

körében igen nagy népszerűségnek örvendő kézműves foglalkozást Pálinkás László 

bonyolította le. 

 

Tájékoztatom továbbá a T. Bizottságot, hogy Önkormányzatunk a VVKB 102/2019. (II.20.) 

számú határozatával döntött a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt 

„Társadalmi Felelősségvállalás 2019” című pályázatán való részvételről. Továbbá ugyanezen 

határozatával biztosította a pályázat benyújtásához szükséges 625.000,- Ft összegű önrészt. 

 

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. az Önkormányzat pályázatát 2,5 M 

Ft-tal támogatta, mely összeg 2019. április 13. napján beérkezett Önkormányzatunk 

folyószámlájára. 

 

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

figyelemfelhívó plakátok nyomdai úton történő előállítására és kihelyezésére a FESZOFE 

Nonprofit Kft-nek bruttó 152.400,- Ft-ot, és a kézműves program megtartására Pálinkás 

László részére bruttó 70.000,- Ft-os megbízási díjának (plusz munkáltatót terhelő járulék 

12.285,- Ft) kifizetése céljából összesen 82.285,- Ft-ot, valamint a rendezvény költségeire, 

megszervezésére, lebonyolítására 3.125.000,- Ft-ot biztosítson, a 3205. „környezetvédelem” 

költségvetési sor terhére. 

 

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

elfogadni. 

 

Budapest, 2019. június 19. 

 

              Görgényi Máté s.k. 

              bizottsági elnök 

 



 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága 

 

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

2019. szeptember 21. napján megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény 

költségeire, megszervezésére és lebonyolítására 3.125.000,- Ft-ot biztosít a 3205. 

„környezetvédelem” költségvetési sor terhére.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Autómentes Napi rendezvénye lebonyolításáról gondoskodjon. 

 

2. úgy dönt, hogy a 2019. szeptember 21. napján megrendezésre kerülő Autómentes Napi 

rendezvény plakátjainak nyomdai úton történő előállítására és kihelyezésére bruttó 

152.400,- Ft összeget biztosít a FESZOFE Nonprofit Kft. részére, a 3205. 

„környezetvédelem” költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a 

plakátok gyártására és kihelyezésére a fenti összegben a FESZOFE Nonprofit Kft-vel 

a vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

3. úgy dönt, hogy Pálinkás László részére a kézműves program megszervezéséért és 

lebonyolításáért bruttó 70.000,- Ft-os megbízási díj kifizetését biztosítja a 3205. 

„környezetvédelem” költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a 

megbízási szerződést kösse meg bruttó 70.000,- Ft értékben a 3205. 

„környezetvédelem”  költségvetési sor terhére. 

 

4. úgy dönt, hogy a Pálinkás Lászlónak a kézműves program megszervezéséért és 

lebonyolításáért járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát, 12.285,- Ft-ot a 

3205. „környezetvédelem” költségvetési sor terhére biztosítja. 

 

 

Határidő: 2019. szeptember 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  


