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Tisztelt Bizottság! 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 410/2012. 
(XI.21.) számú határozatában a Színes Város Csoport támogatási kérelmét a napirendről 
levette. A feltett kérdésekre az alábbiakban küldöm a kérelmező válaszait. Pontos terveket 
továbbra sem kaptunk. 
 
„Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási, és Környezetvédelmi Bizottság! 
  
A 2012. november 21-én tartott rendes ülést az alábbi módon szeretném kiegészíteni, a 
csatolmánnyal összhangban:  
  
Idén januárban támogatóinknak köszönhetően el tudtunk indítani egy olyan országos, 
szavaztatásra épülő kampányt, amelynek az egyik pályázója a Közgazdasági Politechnikum 
volt, de sajnos végül nem ez a diákközösség nyert, hanem a Kelenföldön található Táncsics 
Mihály Tehetséggondozó Kollégium. A ,,Poli” ezzel a tűzfallal pályázott, mi pedig akkor 
csupán elvi hozzájárulást kértünk az Önkormányzattól, hiszen ha a szavazásban ez a fal kerül 
ki győztesen, akkor minden támogatást meg tudunk adni, a szponzoroknak köszönhetően, de 
nem nyertek. Nekünk országszerte csak három helyszínre volt támogatási keretünk, így 
valósult meg a pécsi, a zirci, és a budapesti munka.  
  
A Poli akkori pályázati videója:  
  
http://www.youtube.com/watch?v=cvGlI0kKu80  
  
A Pillangóhatás Program célja, hogy a diákok minden, a köztérszínesítéshez kapcsolódó 
tevékenységet együtt, csapatban végezzenek. A munka azzal indul, hogy kitalálják, miről is 
szóljon a projekt, és aztán mi kerüljön a falakra. A 2010-es év óta a négy projektben az alábbi 
témákat találták ki a diákok:  
1. Budapest- Pöttyös utca: környezetvédelem 
2. Budapest-Kelenföld: vidék és város találkozása 
3. Zirc: sport 
4. Pécs: rohanás, az idő múlása 
  
Ha megállapodtak a témában, a diáktervezők elkezdenek tervezni, majd amikor a diákcsapat 
elfogadta a terveket, akkor tudjuk Szűcs Balázs főépítész Úr, és a T. Bizottság számára 
bemutatni azokat. A reményeink szerint februárban elkezdődő munka során a tervek március 
legvégére készülhetnek el.  
  
A gazdasági válság leginkább az építőipari cégeket érintette, és a Kemikál Zrt. is, ahogy 
szinte minden festékgyártó ma Magyarországon, olyannyira rossz anyagi helyzetbe jutott, 



hogy jövőre már nem tudnak minket támogatni festékkel, ellenben kedvezményt kapunk a 
festék árából. Ezzel tudnak bennünket támogatni jövőre, és így kalkuláltunk a támogatási 
kérelemben is. A festék pontos mennyisége és ára attól függ, milyen tervet fogad el a 
bizottság, de a felület nagyságához mérten, és az eddigi munkáink festékmennyiségéből 
kiindulva a bruttó 500.000 forint reális számolás, a kedvezményt figyelembe véve.    
  
Az önkéntességről: 
  
Az önkéntes munka sem az Európai Unió tagországaiban, sem pedig a világ fejlődő részeiben 
nem egyenlő az ingyen munkával. Az önkéntes munkája a civil szférában ugyanolyan értékkel 
bír, mintha fizetséget kapna érte, ennek megfelelően pedig minden pályázatban évek óta 
elszámolásra kerül a projekttel töltött önkéntes munkaórák száma is. Jelen esetben, pedagógiai 
programról lévén szó, egy munkaórát átlagosan 4000 forintban határoztunk meg. Egy projekt 
alatt egy félévben átlagosan 100 órát dolgozik egy koordinátor, és mivel legalább 4 
koordinátor dolgozik a projekten belül egyszerre (2 alkotó képzőművész, 2 pedagógus), ezért 
ehhez igazítva számoltunk, tehát a munkaórák bizonyos része önkéntes, bizonyos része pedig 
támogatással valósulna meg.  
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