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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 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által 2012-ben kiírt „Önkormányzati 
társadalmi felelősségvállalás” pályázaton kerületünk bruttó 1.000.000,- Ft támogatást nyert el 
az „Autómentes Nap 2012 a József Attila-lakótelepen” megvalósításához.  
 
A Bizottság a VVKB 303/2012. (IX.06.) sz. határozatával a rendezvény költségeihez 
500.000,- Ft-ot biztosított a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
 
A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy a korábbi évektől eltérően tartalmasabb 
Autómentes Napi rendezvényt tartson Önkormányzatunk. A program a befolyt pályázati 
összegnek köszönhetően színpadi produkciókkal, fellépésekkel, valamint bemutatókkal 
bővült. A rendezvényen fellépett – többek között – Puskás Péter, a Ferencvárosi Ádám Jenő 
Zeneiskola zenekara és a Várnagy Andrea - Farkas Zsolt zongoraművész házaspár is. 
 
A fenti bizottsági döntés időpontjában Önkormányzatunk számára még nem volt ismert, hogy 
az Autómentes Napi előadások után milyen összegű jogdíjat kell megfizetnünk az Artisjus 
Magyar Szerzői Jogvédő Irodának. 
 
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda a 2013. február 5-én kelt jogdíjfizetési 
értesítőjével tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az Autómentes Napon elhangzott művek 
után 23.649,- Ft szerzői jogdíjat kell fizetnünk. 
 
Figyelemmel arra, hogy a fenti jogdíjfizetési kötelezettség a Bizottság által jóváhagyott 
Autómentes Napi rendezvényhez kötődik, kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést 
tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Budapest, 2013. február 19. 
 

 dr. Bácskai János s.k. 
                                                                        polgármester 
 
  
Határozati javaslat: 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az 
„Autómentes Nap 2012 a József Attila-lakótelepen” rendezvényen elhangzott művek után, az 
Artisjus Magyar Iroda részére fizetendő jogdíj megfizetése céljából 23.649,- Ft-ot biztosít, a 
3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a 23.649,- Ft jogdíj megfizetése iránt a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2013. március 10. 
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


