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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényei



Tisztelt Bizottság!

Az első autómentes napot 1997-ben rendezték meg Franciaországban. Ez a kezdeményezés 
kiváló  alkalom  arra,  hogy  a  programba  bekapcsolódó  települések  kimutassák,  hogyan 
viszonyulnak  a  környezetvédelmi  kérdésekhez.  Egy  napra  a  helyi  önkormányzatok  más 
megvilágításban  mutathatják  meg  a  városközpontot,  egyes  területeken  korlátozhatják  a 
gépjárműforgalmat, bátorítják a fenntartható közlekedési eszközök használatát, és felhívják a 
figyelmet arra, hogy az állampolgárok közlekedési eszközökkel kapcsolatos döntései milyen 
környezeti hatással járnak. Mottója: „Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!”

A korábbi  évekhez  hasonlóan  az  idei  évben is  megtartásra  kerül  a  Mobilitási  Hét,  és  az 
Autómentes Napi rendezvény a NOE Ludotéka Ferencváros Egyesület segítségével.
2011.  szeptember  16.  és  22.  között  a  Nagyvárad  téren  (Haller  utca  86.)  valamint  2011. 
szeptember 17-én 9-13 óra között a József Attila lakótelepen kerül megrendezésre. 
A Napfény utca Lobogó utca - Csengettyű utca közti szakaszának forgalomtól elzárt területén 
tartanánk a rendezvényt.

A  környezetvédelmi  költségvetés  3355.  soráról  200.000,-  Ft-tal  támogatnánk  a  NOE 
Ludotéka  Ferencváros  Egyesületet,  a  korábbi  években  megszokott  foglalkozások  és 
vetélkedők lebonyolítása céljából. 
A  Feszofe  Nonprofit  Kft  50.000,-  Ft-ért  vállalja  a  rendezvényre  való  felhívást  plakátok 
nyomtatásával és kihelyezésével.
A kapcsolódó költségek (autóbusz-elterelés, egyéb környezetvédelmi bemutatók,  szükséges 
eszközök beszerzése, díjazás) költsége 300.000,- Ft. 

Fentiek alapján javaslom a T. Bizottságnak, hogy a rendezvények lebonyolításához a 3355-ös 
költségvetési sorról biztosítson a NOE Ludotéka Ferencváros Egyesületének 200.000,- Ft-ot, 
a Feszofe Nonprofit Kft-nek 50.000,- Ft-ot és a kapcsolódó költségekre 300.000,- Ft-ot.

Budapest, 2011. augusztus 17.

  Martos Dániel s.k.
 bizottsági elnök

 



Határozati javaslat:

1.) A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság a  NOE 
Ludotéka Ferencváros Egyesületet a 2011. szeptember 16-22. közötti Mobilitási hét és 
a 2011. szeptember 17-i Autómentes napi rendezvény lebonyolításához 200.000,- Ft-
tal támogatja a 3355-ös költségvetési sor terhére.

2.) A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság a  2011. 
szeptember  17-i  Autómentes  napi  rendezvényre  a  Feszofe  Nonprofit  Kft  részére 
50.000,-  Ft-ot biztosít  a  3355-ös költségvetési  sor terhére,  plakátok előállítására és 
kihelyezésére.

3.) A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság a  2011. 
szeptember 17-i Autómentes napi rendezvény kapcsolódó költségeire 300.000,- Ft-ot 
biztosít a 3355-ös költségvetési sor terhére.

Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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