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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! 
 
 
Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően 2013 évben is „Autómentes Napi” rendezvényt 
tartott Önkormányzatunk, a VVKB 235/2013. (VII.18.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően. 
Önkormányzatunk a hagyományt tovább folytatva, ebben az évben is szeretné megrendezni e 
környezetvédelmi akciót.  
 
A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt, az alábbi célok megvalósítása érdekében 
pályázatot írt ki a légi forgalom által érintett kerületek számára:  

• A Társaság működési környezetében élő lakosok életkörülményeinek javítása, 
lakókörnyezetük védelme. 

• Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése.  
• A természeti környezet fenntartásának, védelmének, rekultivációjának, a fenntartható 

fejlődés elősegítése érdekében indított programok, akciók és kezdeményezések közvetlen, 
illetve az ilyen programokat, kezdeményezéseket és akciókat szervező-végrehajtó 
szervezetek támogatása. 

• Helyi közösség identitásának, kultúrájának fejlesztése. 
• E célokat támogató, oktató-nevelő programok megvalósítása. 

 
Tekintettel arra, hogy az Autómentes Napi program a fenti célokkal összhangban van, így lehetősége 
van Önkormányzatunknak a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. „Társadalmi 
Felelősségvállalás 2014” című pályázatán való részvételre a rendezvény megvalósítása tárgyában. 
Javaslom a T. Bizottság részére, hogy Önkormányzatunk az „Autómentes Napi” programmal vegyen 
részt a HungaroControl Zrt. által meghirdetett pályázaton, a megpályázandó összeget javaslom 2,5M 
Ft-ban meghatározni. A 2,5M Ft-os pályázati összeg 625e Ft önerő vállalását teszi szükségessé 
Önkormányzatunk részére. 
Abban az esetben, ha Önkormányzatunk sikeresen vesz részt a pályázaton, lehetősége lesz az 
eddiginél nagyobb szabású „Autómentes Napi” rendezvény megtartására. 
 
Fentiek alapján javaslom a T. Bizottságnak, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Budapest, 2014. február 28. 
       Martos Dániel s.k. 
              elnök 
 
 
Határozati javaslat: 
 

1. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a 
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi 
Felelősségvállalás Pályázat 2014” című pályázaton való részvétellel, az „Autómentes Napi” 
rendezvény 2,5 M Ft-tal történő támogatása céljából. 

 
2. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt, „Társadalmi 
Felelősségvállalás Pályázat 2014” benyújtásához szükséges 625.000,- Ft összegű pályázati 
önrészt biztosítja a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.  
 

Határidő: 2014. március 10. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


