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Budapest Főváľos vlu. keľület Józsefváľos onkoľmányzat Képviselő-testÍi|etének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály . ...sz. napiľend

ELOTERJESZTES
A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2017. július 10-i tilésére

Tárgyz Javaslat Autómentes Nap megľendezéséľe

Előterjesztő: dr. HenczAdrienn ugĺosztá|yvezeto
Készítette: Gaá'|Kĺisztián
A napiľendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobb s é g szüksé ge s
Melléklet: 1db

Tisztelt Y ár osgazđńlkod ási és Pénziigyi Bizottság !

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

20|7-ben is megrendezésre keľtil azEurópai Mobilitási Hét, amelynek ez évijelmondata: ,,Közös út,
kozös jövő!''

A progľamsorozat tetőpontja a 2017' szeptember ff.iEurőpai Autómentes Nap elnevezésű rendez-
vény, amely során a résztvevő települések egy vagy több területet egész naprakizárőlag a gyalogosok,
a kerékpáľosok és a közĺisségi kozlekedés számárataľtanak fenn.

Az onkormźnyzat legutoljára 2015-ben csatlakozott a progÍamsorozathoz, melynek helyszíne a Ta-
vaszmező utcában és a Szuz utcában volt. A rendezvéný a Józsefuáľos Közösségeiét Nonproťft Zrt'
szervezte, amelyen több száz érdeklődő vett részt, kipróbálva az ügyességi feladatokat, elsajátítva a
helyes közlekedés szabá|yait. A helyes teszteket kitöltők éľtékes kerékpáľos biaonsági felszereléseket
nyerhettek és kerékpáros szervizszolgáltatásokat vehettek igénybe. A késő délutánig tartó pľogľamo-
kon a kisebbek kerékpáros KRESZ-pályán tehették próbára ĺigyességüket, a nagyobbak két rögzített
he|yzeta kerékpáron bringapárbajt vívhattak, illewe egy speciális keľékpáľsport a ,,bike trial'' bemuta-
tóját is megtekinthették.

Az Európai Mobilitási Hétf}I7. szeptember 76. ésff . között kerül megrendezésre. Az onkoľmányzat
azźůta| válik részťvevőjévé az eurőpai kezdeményezésnek, hogy az ez évi Kartában foglaltakat vállal-
va' vagy egyhetes rendezvénysorozatot szeÍvez' vagy |ega|tlbb egy új állandó intézkedést hoz|étre,
amely elősegíti a szemé|ygépkocsi helyett a környezetkímélő, fenntartható közlekedési módok haszná-
|atźú, vagy Euľópai Autómentes Napot szeÍyez, vagyis legalább ęgy napra |ezár egy vagy több terüle-
tet, ahol aznap csak gya|og, kerékpárral, illewe közosségi kĺjzlekedési eszközĺjkkel szabad majd kciz-
lekedni.

II. A beteľjesztés indoka
Az e|őterjesztés mellékletét képezi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megkü|dött 20|7. évi
Karta, amelynek a|áírásáva| az Onkormányzat csat|akozik programsorozathoz.

ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása
A korábbi évekhez hasonlóan idén is az óvodás és általános iskolás gyerekek környezettudatos fejlő-
dését célozzák a megszewezésre kerülő progľamok. A rendezvények megszewezésére a fedezet (1

200 000,- Ft) rendelkezésre á|| a Jőzsefváros Közcisségeiért Nonprofit Zrt' egyéb önkormányzati ren-
dezxény címén. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idén is biĺosítja a rendezvények lebonyolításá-
hoz kapcsolódó támogatásipá|yázat lehetőségét, amelyľe idén is pźiyázni szeretnénk.

Iv. Jogszabályi köľnyezet
A Bizottság döntése a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testtiletének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkcjdési Szabá|yzatárő| sző|ő 36lf0|4.
(xI.06.) önkoľmányzati ľendelet 7. mellékletének 1 .2.I2. pontján alapul.



Kéremazal'ttbbihatttrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizotĺságúgy dönt, hogy

1' a 2017 . évi Kartában foglaltakkal egĺetért, amelynek keretében az Evőpai Mobilitási Hét pľog-
ramsoľozaton beli'il 2017 . szeptember ff . napján a Jőzsefvźros Közösségeién Nonprofit Zrt. koz-
reműködésével Autómentes Napot szervez'

Felelos: polgármester
Határidő: 20l7. július 10.

2' a hatźrozat 1. pontja a|apján felkéľi a polgáľmestert az Európai MobilitáSi Hét f0I7. évi
Kartt! źnak a|tir ásttr a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. jtilhls |f .

3. felkéri a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt' igazgatősźryi elnökét a f017. évi Euľópai
Mobilitási Héthez kapcsolódó, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt támogatási pźiyázat
benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláíľására és a rendezvény megszervezésére' lebonyolĹ
tására.

Felelős: JózsefrárosKözosségeiértNonprofit Zrt.Igazgatőságánakelnöke
Határidő: 20|7. jil|ius 1f.

4. a) a 20l5-ben megrendezett Autómentes Nap programjaihoz kapcsolódóan beszerzett 3 db
cALIPo és 4 db TICHA típusú gyerekkerékpátrt ahatározat|an időre téľítésmentesen a Jőzsefvźr
ľos Kozĺisségeiét Nonprofit Zrt, haszná|atźlba adja.

b) az a) porrt alapján felkéri a po|gármestert ahasznźt|ati szerződés aláirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont esetén 20 17. július 10., b) pont esetén 201'7 . jiilius 24.

A dontés végľehajtását végzo szervezeti egység: Gazdźikodási Ügyosztály

A lakosság széles korét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára
indokolt hiľdetótáblán honlapon

Budapest, 2017. július 04.
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