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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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 2015. szeptember 19-én 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. 

 

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által 2015-ben kiírt „Önkormányzati 

társadalmi felelősségvállalás” pályázaton kerületünk bruttó 1.000.000,- Ft támogatást nyert el, 

az „Autómentes Nap 2015” nevet viselő rendezvény megvalósításához. 

 

A pályázati támogatás lehetővé teszi, hogy - a tavalyi évhez hasonlóan – több programból álló 

rendezvényt tartson Önkormányzatunk. Tervezett programok: színpadi produkciók, 

fellépések, kutyabemutató, közbiztonsági sátor, baleset-megelőzési tanácsadás, 

környezetvédelmi interaktív sátor, mászófal, kézműves sátor, arcfestés, lufihajtogatás, 

szódásinas-képzés, bolhapiac. A gyerekek körében igen nagy népszerűségnek örvendő 

kézműves foglalkozást évek óta a NOE Ludotéka civil szervezet bonyolítja le, Pálinkás 

László vezetésével. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a rendezvény megvalósításához a 3205. környezetvédelmi 

költségvetési sor terhére 625.000,- Ft-tal járuljon hozzá, mely összeget Önkormányzatunk a 

VVKB. 175/2015. (IV.22.) határozatával a HungaroControl Zrt-hez benyújtott pályázatában a 

rendezvény önrészeként szerepeltetett. 

 

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

plakátok gyártására és kihelyezésére bruttó 127.000,- Ft-ot (melyet a FESZOFE Nonprofit 

Kft. vállalkozási szerződés keretében végezne el), valamint a rendezvény költségeire 

625.000,- Ft-ot biztosítson, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Továbbá a 

programok megszervezéséért a NOE Ludotéka Ferencvárosi csoport vezetője, Pálinkás László 

részére bruttó 70.000,- Ft-os megbízási díjának (plusz munkáltatót terhelő járulék 17.010,-) 

kifizetése céljából összesen 87.010,- Ft-ot biztosítson, a 3205. környezetvédelmi költségvetési 

sor terhére. 

 

 

Budapest, 2015. július 6. 

 

         Görgényi Máté s.k. 

                             bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

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

a 2015. szeptember 19-én megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény 

költségeire 625.000,- Ft-ot biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

  

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

a 2015. szeptember 19-én megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény 

plakátjainak gyártására és kihelyezésükre bruttó 127.000,- Ft összeget biztosít a 3205. 

környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a 

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

a vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

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

a kézműves program megszervezésére és lebonyolítására bruttó 70.000,- Ft-ot biztosít 

a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. Felkéri a Polgármester Urat, hogy 

Pálinkás Lászlóval a fenti feladatokra kösse meg a megbízási szerződést bruttó 

70.000,- Ft értékben a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

 

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

Pálinkás Lászlóval a kézműves program megszervezéséért és lebonyolításáért járó 

megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát, 17.010,- Ft-ot a 3205. környezetvédelmi 

költségvetési sor terhére biztosítja. 

 

 

Határidő: 2015. szeptember 19. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

 

       

 

 
 


