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Budapest Józsefuáľosĺ onkoľmá nyzat
Képvĺselő.testülete szőmár a

Tisztelt Képviselő.testiilet !

I. Előzmények
2013. évben tizenkettedik alkalommal kertil megrendezésre az Európai Mobilitási Hét, melynek ez évi
jelmonda: ,,Tiszta levegő - Mozdulj érte!''
A programsotozattetőpontja a szeptember 22.ei Európai Autómentes Nap ľendezvény, amely során a
résztvevő teleptilések egy vagy több teriiletet egész naprakizárőlag a gyalogosok, a kerékpáľosok és a
közösségi közlekedés szźtmára tartanak fenn'

onkormányzatunk az ęlmúlt években is csatlakozott a programsorozathoz. Kerülettinkben tavaly
szętember ZI.én, pénteki napon került megľendezéstę az esemény a Mátyźs téri sétáló övezď
teriiletén. A rendezvéný a Jőzsefvárosi Közösségi HázakNonprofit Kft. szervezte, melyen 11 keľületi
óvodából és 7 titaltnos iskolából vettek rész gyerekek. A programok nagy része a levegőszennyezés
témakörére épülő, a környezettudatqsság elmélýtését szo|géiő játékos felađatok voltak, de soľ keľtilt
kerékpáros akadályveľseny lebonyolításara is.
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Előteľjesztő: JóHír Józsefuarosi Méđia, Rendezvény és Galéria Központ Közhasnĺű Nonpľofit Kft.
Várnai Szabolcs üswezető isazsatő

A képviselő-testiileti ülés időpontja:20|3. ju|ius 17. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat Autĺómentes Nap megľendezésére

A napirendet nýlt ülésen |ehet ttlrgyalni, a dtjntés elfogadásához minősített szavazattőbbség
szĹikséges.

ElorÉszÍľo szpľtvpzpľl pcysÉc: JóHír Józsefuáĺosi
Közhasznú Nonprofit Kft. Jl,u-9.l
KÉszÍľprrB: SzAsi ERzsÉnEr, Młpn.nĺs Ácľgs
PÉxzÜcu FEDEZETETlcÉtĺypĺ-. lcazoI-ĺ's: í--L-/Ýt

Média, Rendezvény és Galéria Központ
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Yőrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsĺíg véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeméĺyezi tr

Hattr ozati jav aslat a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzüeyi Bizottsáď Humánszolgźútatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés mestársvalását.
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II. A beterjesztés indokolĺísa
Az előterjesztés mellékletét képezi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dľ. Völner Pál infľastruktfuáért
felelős államtitkár úr megkeresése, melyben a Józsefuárosi Önkormányzat csatlakozását kéri a fenti
kezdeményezéshez, a csatlakozási hatráľidő 2013. augusztus 1. napja.

III. Tényállás
Az Európai Mobilitási Hét 2013. szeptember 1,6. és 22. között kerül megľendezésre, az onkormányzat
azźita| válik résztvevőjévé az eurőpai kezdeményezésnek, hogy az ez évi Kartában foglaltakat
vállalva, hogy egyhetes rendęzvénysoĺozatot szęÍvęz, vagy legalább egy új állandó intézkedést hoz
létľe, amely elősegíti a személygépkocsi helyett a környezetkímélő, t.enntarthato közlekedési módok
hasnńIatát, vagy Európai Autómentes Napot szęrvę4 vagyis legalább egy napľa |ezár egy vagy több
területet, aho7 aznap csak gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedési eszközökkel szabad majd
köz1ekedni.

IV. Jogszabálý kiiľnyezet ismeľtetése
A Képviselő-testtilet döntését a helyi önkormányzatokľól szőIő 20Il ' évi CLXXXD(. törvény 10. $ (2)
bekezdése és 41. $ (3) bekezdése alapján hozza meg.

V. Dtintés tarta|mőnak ľészletes ismertetése
Javaslom idérr ís az Ewőpai Autómentes Nap megszeĺvezését, melyet 2013. szeptember 20-án
(pénteken) javaslok meglartaĺi, a rendezvény-szervezésí feladatokat a JóHíľ Józsefuárosi Nonprofit
Kft. látja. Az összeggel a JóHír Józsefuárosi NonproÍit Kft. tárgyévi önkormanyzati tźlmogatása
emelkedik, melynek a|apján a támogatási szerződés módosítása is szükséges.

vI. A dtintés célja, pénzügyi hatása
A tavalyi évhez hasonlóan idén is az óvodás és általános iskolás gyerekek környezettudatos fejlődését
célozzäk a megszervezésľe kerülo pľogramok' A progľamok fedezetéül javaslom megjelölni a
mtíködési cél és általános taľtalékon beliil a dr. Sáľa Botond alpolgármesteľ saját keret céltartalék
előirányzatot. afedezęt biaosítása érđekében az önkormányzat f013. évi koltségvetésének módosítása
szükséges.

Fentieka|ap jánkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadásttt.

Hatíroztti javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1 . a 2013 . évi Kartában foglaltakkal egyetért, fęlkéri a polgármestert az Európai Mobílitási Hét-
Európai Autómentes Nap - ,,Tiszta levegő _ Mozdulj értę|,, f0|3, éviKartájtnakaláírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: aKartaaláírásának végső hataľideje 2013. július 31.

f. a) Euľópai Autómentes Napot - ,,Tiszta levegő - Mozdulj értę!'' rendezsĺénfi szetvez - a
rendezvényszervezési feladatokat a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Kozpont
Közhasznú Nonprofit Kft. látja el - 2013. szeptember 20-án, melynek megľendezéséľe
1 .000.000'- Ft-ot biztosít.

b) felkéri a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhaszrú Nonprofit

' 
*o. ugyvezetójét arendezvény lebonyolítástthoz szükséges szerződések megfuötéséľe.

i Felelős: 2.a) pont ęsetén polgármester
2.b) pont esętén JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Közhasznri Nonprofit Kft . ügyvezetóje

Határidő: 2013. július 17.

3. ahatćrozat2, pontjábanfoglaltak miatt azonkormányzatI<lađás 11107.01 cím működési cél
és általános tartalékon belül a dr. Saľa Botond alpolgármester saját keľet céltartalék - önként
vállalt feladat - e|őirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11804 cím - önként vállalt
feladat - működési átadottpénzeszköze|őirányzatára autómentes nap támogatása címen. 
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4.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.jú1ius 17.

ahatfuozat 2. poĺtjában foglaltak a|apjźn felkéri a polgármestert a JóHír Józsęfuárosi Média,
Renđezvény és Galéria Központ Kozhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződés
módosításának elkészítésere és arľrak a|áiĺástlra.

Felelős: polgármester
Hatráridő: atźtmogatásiszerzódés a|áírásánakhatĺárideje 2013. július 31.

felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 2-3. pontjźban foglaltakat az önkormányzat
költségvetés érő| sző|ő rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: azönkormányzatkö|tségvetésénekkövetkezőmódosítiása

Budapest, 2013. július 3. ĺ7. \
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Várnai Szabolcs

ügyvezető

Tĺiľvényességi el|enőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
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