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Tárgy:  Autómentes Nap 2017 
 
Előterjesztő:   Görgényi Máté bizottsági elnök 
 
Készítette:   Apollónia Aranka, irodavezető 
   Teszár Hedvig, környezetvédelmi munkatárs 
   Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
 
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! 

 

 

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is megrendezésre kerül az Európai Mobilitási Hét 

keretében az Autómentes Napi rendezvény. 

 

Önkormányzatunk a kerületi rendezvényt 2017. szeptember 16-án 9-13 óra között a József 

Attila-lakótelepen tartaná meg. A Napfény utcának a Lobogó utca és Csengettyű utca közti 

szakasza forgalomtól elzárt területén lennének a programok. 

 

Tervezett programok: színpadi produkciók, fellépések, mászófal, kézműves sátor, arcfestés, 

lufihajtogatás, szódásinas-képzés, bolhapiac, valamint a gyerekek körében igen nagy 

népszerűségnek örvendő kézműves foglalkozás. 

 

Fentiek alapján javaslom a T. Bizottságnak, hogy a rendezvényre vonatkozó figyelemfelhívó 

plakátok gyártására és kihelyezésére a FESZOFE Nonprofit Kft-nek bruttó 127.000,- Ft-ot, 

valamint a rendezvény költségeire, megszervezésére és lebonyolítására 1.900.000,- Ft-ot 

biztosítson, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.  

Mindezek alapján javaslom T. Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

 

 

Budapest, 2017. június 23. 

 

 

           Görgényi Máté s.k. 

           bizottsági elnök 

 

 

Határozati javaslat: 

1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

a 2017. szeptember 16-án megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény 

költségeire, megszervezésére és lebonyolítására 1.900.000,- Ft-ot biztosít a 3205. 

környezetvédelmi költségvetési sor terhére.  

Felkéri a Polgármestert, hogy az Autómentes Napi rendezvényt bonyolítsa le. 

 

2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

a 2017. szeptember 16-án megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény 

plakátjainak gyártására és kihelyezésére bruttó 127.000,- Ft összeget biztosít a 

FESZOFE Nonprofit Kft. részére, a 3205. környezetvédelmi 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. 

 

Határidő: 2017. szeptember 16. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 
 

 


