
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a 2011. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeiről és a szükséges forrás biztosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 640/2011. (VI. 16.) határozatában döntött arról, hogy csatlakozni kíván a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Európai Mobilitási Hét programhoz. Az 
egyhetes rendezvénysorozat 20 ll. szeptember 16. és 22. között kerül megrendezésre, 
melynek része a 2011. szeptember 22-ei Autómentes Nap is. 
A rendezvénysorozat előkészítésében többek között a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága, 
a Kőbányai WOLF Polgárőrség, a Kőkert Kőbányai Non-profit Kft., a Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Irodája és Humán Irodája, a Polgármesteri Kabinet, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
a Kőbányai Sportszövetség, a Kőbányai Sport Központ, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ (a továbbiakban: Kőrösi K. K. K.) és a CIKK Egyesület szakemberei 
vettek részt. Az előzetes egyeztetések és vállalások alapján összeállításra került az Európai 
Mobilitási Hét programjavaslata, mely a "Közlekedj ÖKOsan!" központi jelmondat jegyében 
készült. 

l. nap: 2011. szeptember 16. (péntek) 
"Diákok a tiszta Kőbányáért" program a Cikk Egyesület szervezésében, amely során a diákok 
az oktatási intézmények környezetét tisztítják meg, melyhez a kesztyűt, zsákot és a szállítást a 
Kőkert Kőbányai Non-profit Kft. biztosítja. 
A diákok számára kiírt papírgyűjtési verseny értékelésére is ekkor kerül sor, melynek 
díjazásához és meghirdetéséhez szükséges forrást biztosítani. 
Tervezett költség: 320 OOO Ft 
Felelős: Edényi László, a Cikk Egyesület elnöke, Kőkert Kőbányai Non-profit Kft. 

2. nap: 2011. szeptember 17. (szombat) 
a) Kerületi Takarítási Akció kerül megrendezésre a kerület több pontján a lakosság számára, 
melyhez a kesztyűt, zsákot és a szállítást a Kőkert Kőbányai Non-profit Kft. biztosítja. Az 
illegáJisan lerakott szemét, sitt összeszedése és elszállítása előzetes felmérés alapján történik. 
b) Veszélyes hulladék-gyűjtési és elektronikai hulladékbegyűjtési akció valósul meg a kerület 
két pontján, a Vaspálya utcai parkolóban és az Újhegyi lakótelepen 8.00- 12.00 óra között. 
Felelős: Kőkert Kőbányai Non-profit Kft., Hatósági Iroda 

3. nap: 2011. szeptember 18. (vasárnap) 10.00 - 16.00 óráig "Családi Nap az Óhegy 
parkban" 
A Magyar Autóklub, a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága, a Kőbányai WOLF 
Polgárőrség közreműködésével a Kerületi Sportszövetség, Kerületi Sport Központ, valamint a 
Kőrösi K. K. K. szervezésében a kerületi iskolák, egyesületek részvételével egész napos sport, 
művészeti programok kerülnek megrendezésre. A tervezett program: 
10.00 Kovács Róbert polgármester megnyitja a rendezvényt 
l 0.30 - 11.30 Gubás Gabi gyermekműsora 
12.00 -14.00 hőlégballon bemutató (kedvező időjárás esetén) 
A színpadon: sport, művészeti programok 15 percenkénti váltással. 
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Egész nap kézműves foglalkozások a Budapest Modellező SE szervezésében: papír kivágás, 
félkész balsafa és polisztirol hab alapanyagú modellek készítése a gyermekekkel együtt, majd 
közös reptetés. 
Közlekedésbiztonsági oktató program, KRESZ Park működtetése, kerékpáros ügyességi 
verseny, motoros rendőr bemutató, családi és egyéni vetélkedők, versenyek. Polgárőrség 
bemutatója: drótkötélpálya. 

A rendezvény tervezett költsége: l 600 OOO Ft 
A KRESZ Park felújítása: 150 OOO Ft 
Felelős: Magyar Autóklub, BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest Modellező SE, 
Polgármesteri Kabinet, Körösi K. K. K., Kőkert Kőbányai Non-profit Kft. (KRESZ Park 
felújítása) 

4. nap: 2011. szeptember 19. (hétfő) "ÖKO program a Mászóka óvodában" (Ászok u. l-
3.) 
Fűszer- és gyógynövénykert bemutatása. Forrást nem igényel. 
Felelős: Mászóka Óvoda vezetője, Hatósági Iroda 

5. nap: 2011. szeptember 20. (kedd) 10.30 - 12.00 óráig "Óvodai Sportnap az Óhegy 
parkban" 
Találkozó: 9.10 óra az óhegy-parki szobor előtt. 
Megnyitó: 9.20 óra, Kovács Róbert polgármester. 
Résztvevők: a kerület óvodái, óvodánként 20 fő és az iskolák alsó tagozatos osztályai, 
iskolánként 10 fő. 
Előzetes nevezés kötelező. 
Programok: Kerékpáros közlekedési verseny 5 fő óvodánként, 5 fő iskolánként 
Aszfalt rajzverseny: 5 fő intézményenként 
Ügyességi verseny: l O fő intézményenként 
Kötélhúzó verseny: 20 fő óvodánként + 2 óvónő, l O fő iskolánként + l pedagógus 
A résztvevő gyerekek gyümölcsöt és ásványvizet kapnak, valamint minden résztvevő 

gyermek számára egy-egy pólót biztosítunk. A rendezvény végén Polgármester Úr adja át a 
díjakat, az óvodák ajándékcsomagot kapnak. 
Tervezett költség: 940 OOO Ft 
Felelős: Humán Iroda és a Kőbányai Sport Központ 

6. nap: 2011. szeptember 21. (szerda) ÖKO program a Bem József Általános Iskolában 
(Hungária krt. 5-7.) 
Forrást nem igényel. 
Felelős: Bem József Általános Iskola igazgatója, Hatósági Iroda 

7. nap: 2011. szeptember 22. (csütörtök) Autómentes Nap 10.00- 12.00 óra között 
Helye: KÖSZI terme és a kijelölt pálya. Előzetes nevezés kötelező. 
Az Autómentes Napon az útvonal és a napi program a korábbi évben megrendezésre kerültek 
szerint alakulna. Kerékpározás útvonala: 
Előd utca, KÖSZI - Bánya utca - Ászok utca - Halom u. - Ihász u. - Harmat u. - Hangár u. -
Bányató u.- Sibrik Miklós út- Maglódi út- Éles sarok- Körösi Cs. S. út- Harmat utca- Előd 
utca, KÖSZI. Ez az útvonal érint kerékpárutat, valamint olyan területeket is, ahol még nincsen 
kiépített kerékpárút. A menet egy kis kört megtesz a Bánya utca 37. szám alatt található 
pincerendszerben is. 
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A kerékpáros program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő gyermekek megtapasztalják 
és gyakorolják a helyes közlekedést mind kerékpárúton, mind azon kívül. A kerületi 
kapitányság az útvonalat biztosítja. A Kőkert Kőbányai Non-profit Kft. két autója kíséri a 
kerékpározókat, amelyek a meghibásodott kerékpárokat a tulajdonosaikkal együtt szállítani 
tudják. Erre a programra ll általános iskolából (felső tagozat) és 7 középiskolából 20-20 fő 
részvételét kérjük. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy a kerületi iskolák szívesen, 
aktívan vesznek részt az ilyen eseményeken. Ezen túl a gyermekek megnyerése, figyelmük 
felhívása a környezetvédelemre a leghatékonyabb módszer környezetünk megóvására, a 
környezettudatos magatartás kialakítására, elmélyítésére. 
Program: 
Megnyitó: 9.45 óra Kovács Róbert polgármester 
l 0.00 óra indulás a KÖSZI elől. 
Kerékpározás a kijelölt útvonalon, környezetvédelmi totó, elsősegély bemutató, totó a 
kerületről, drog prevenciós bemutató, kötélhúzó verseny, radarbemutató, kerékpáros 
bemutató. 
A csapatok 20 percenként váltják egymást. A résztvevő gyerekek gyümölcsöt és ásványvizet 
kapnak, valamint minden résztvevő gyermek számára egy-egy pólót biztosítunk, melyen 
"Mobilitási Hét 2011. - Kőbánya" felirat lesz. A pólókat érkezéskor kapják meg, és abban 
kerékpároznak, így az egyforma pólóban még jobban kiemelkednének a közlekedők közül. 
A rendezvény végén Polgármester Úr adja át a díjakat, az általános iskolák ajándékutalványt 
kapnak. 
Az autómentes nap tervezett költsége: 930 OOO Ft 
Felelős: Körösi K. K. K: terem programok, 

Humán Iroda: ellátás és ajándék biztosítása, iskolák bevonása, 
Hatósági Iroda: környezetvédelmi totó, 
Kőbányai Sport Központ versenyek szervezése, bonyolítása, 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága, Kőbányai WOLF Polgárőrség: az útvonal 
biztosítása, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: pince lezárása, 
Polgármesteri Kabinet: média megjelenés. 

Mobilitási Hét költségvetési összesítése 

Időpont: Esemény 
20 ll. szeptember 16. "Diákok a tiszta Kőbányáért" 
20 ll. szeptember l 7. Kerületi Takarítási Akció 

Veszélyes hulLgyűjtési akció 
2011. szeptember 18. Családi NapazOhegy 

parkban 
20 ll. szeptember 19. ÖKO program a Mászóka 

óvodában 
2011. szeptember 20. Ovodai Sportnap az Ohegy 

parkban 
2011.szeptember 21. ÖKO program a Bem József 

Általános Iskolában 
2011. szeptember 22. Autómentes Nap 
Összesen: 
Rendelkezésre áll: 
Forrásigén y: 

Forrásigény (forintban) 
320 OOO 

o 

l 750 OOO 

o 

940 OOO 

o 

930 OOO 
3 940 OOO 
l 500 OOO 
2 440 OOO 
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Az Európai Mobilitási Hét programjainak megszervezése mindösszesen 3 940 OOO Ft forrást 
igényel. A Polgármesteri Kabinet költségvetési keretében l 500 OOO Ft elkülönítésre került az 
Autómentes Nap programjára, melyhez 2 440 OOO Ft még szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az "Európai Mobilitási Hét" rendezvény 
programtervezetét elfogadni, valamint a megvalósításához szükséges költségeket biztosítani 
szíveskedjék. Az előterjesztést a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a 
Gazdasági Bizottság tárgyalja, döntését a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslatok: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. ev1 
Európai Mobilitási Hét programtervét elfogadja, egyben felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Hatósági Iroda vezetője 
Humán Iroda vezetője 
Polgármesteri Kabinet 
Körösi K. K. K. vezetője 
Kőbányai Sportszövetség 
Kőbányai Sport Központ 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. ev1 
Európai Mobilitási Hét 20 ll. szeptember 16.- 22. között lebonyolításra kerülő rendezvényeire 
2 440 OOO Ft összeget biztosít, amelynek forrása a Képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartalékkerete. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás 
végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. augusztus 16. 

Törvényességi zempontból ellenjegyzem: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Hatósági Iroda vezetője 
Humán Iroda vezetője 
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