
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
  
Újbuda Önkormányzata évek óta örömmel támogatja azon civil-vállalati együttműködések         
kialakítását, melyek – hasonlóan az önkormányzat törekvéseihez – elkötelezettek abban, hogy           
az esélyegyenlőségi elvek alapján a kerület, város, ország különböző hátrányban élő,           
nehézséggel küzdő lakosait életminőségük javításában segítsék. E cél megvalósítása         
érdekében több éve indít újabb és újabb programokat, hogy felhívja mind a vállalatok, mind a               
civil társadalom figyelmét az esélyegyenlőség és a családbarát szemlélet ügyének          
fontosságára, az együttműködésekben rejlő lehetőségekre. 
Céljaink elérése érdekében, összhangban Újbuda gazdasági stratégiájával (79/2015 (IV. 23.)          
XI.ÖK határozata Újbuda Gazdasági Programja 2015 – 2020), valamint az esélyegyenlőségi           
és családbarát kezdeményezéseinkkel, a képviselő-testület ösztönző céllal megalapította a         
„Felelős Vállalkozás Újbuda” elismerő címet (101/2017. (V. 25.) XI.ÖK határozat). Ennek           
keretében a képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, a pályázat kiírására és a hozzá            
tartozó díj biztosítására. 
  
Újbuda Önkormányzata „Felelős Vállalkozás Újbuda” elismerő címet adományoz olyan XI.          
kerületi vállalkozások számára, amelyek kiemelkedő lépéseket tesznek a társadalmi és          
környezeti felelősségvállalás terén. A pályázat és az elismerő cím célja, hogy elismerje            
azokat a vállalatokat, amelyek tevőlegesen tesznek a társadalomért, a környezetért, a           
munkavállalókért, felelősséget éreznek a jövő generációjáért mind tágabb, mind szűkebb          
környezetükben, Újbudán. 
Az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy hosszú távon minden szektor és szervezet            
hozzájáruljon ahhoz, hogy egy aktív, törődő és felelősségteljes kerületi élet alakuljon ki            
Újbudán, mely példaértékű tud lenni más kerületek, városok számára is. 
  
A kiírt pályázat lezárult. A beérkezett pályázatok elbírálása megtörtént, melynek alapján az            
alábbi szervezeteket javasoljuk a „Felelős Vállalkozás Újbuda” elismerő címre: 
  
Nagyvállalkozás kategóriában: 
Tata Consultancy Services (1117 Budapest Irinyi József utca 4-20.) 
  
Középvállalkozás kategóriában: 
Zászlóshajó Kulturális és Kereskedelmi Kft. (A38 hajó) (1117 Budapest, Irinyi József u. 36.             
C. épület I. emelet 6.) 
 
  



Kisvállalkozás kategóriában: 
Kockacsoki nonprofit Kft.(1116 Budapest Sáfrány utca 50.) 
  
Az elismerő cím és a vele járó jutalom, az alábbiak szerint kerül kiosztásra: 
Nagyvállalkozás kategória esetében – 200 000 Ft 
Középvállalkozás kategória esetében – 300 000 Ft 
Kisvállalkozás kategória esetében – 500 000 Ft 
  
A kitüntetés átadására minden év november 11-én, a Kerület Napja alkalmából kerül sor. 
Az elismerő cím elnyerése esetén a vállalkozás jogosulttá válik a cím elnyerésétől számított             
két évig a Felelős Vállalkozás Újbuda logó használatára. 
  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot            
elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2017. október 6. 
 
                         dr. Hoffmann Tamás 
 


