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Tárgy: Javaslat az Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Napi rendezvényekhez történő 
csatlakozáshoz 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésében az elmúlt évek hagyományait 
követve idén is megrendezésre kerül az Európai Mobilitási Hét 2010. szeptember 16. és 22. között, mely 
szerint az idei év központi gondolata: „Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!". 

A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy az elmúlt évben Európa-szerte 2181, magyar részről 74 település 
polgármestere írta alá a Mobilitási Hét Kartáját, vállalva a programok szervezését, az Autómentes Nap 
megrendezését és olyan állandó intézkedések megtételét, amelyek a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos 
közlekedés feltételeinek javítását szolgálják. Önkormányzatunk a Karta elfogadásával válhat az európai 
kezdeményezés résztvevőjévé. A Kartában foglaltak alapján az Európai Autómentes Napot - „Autó nélkül a 
városba!" rendezvényt - az idei évben lehetőleg 2010. szeptember 22-én, szerdán kell megrendezni. 

A tavalyi évben a Gyakorló utca került lezárásra, mely visszajelzések alapján nagyon sikeresnek bizonyult. 

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon az Európai 
Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap megrendezéséhez, azonban elengedhetetlennek tartja a Fővárosi 
Önkormányzat minden kerületre kiterjedő koordináló szerepét. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztésre vonatkozó álláspontját a Képviselő
testületi ülésen ismerteti 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja az Európai 
Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap megrendezését Kőbányán, azonban elengedhetetlennek tartja a 
Fővárosi Önkormányzat minden kerületre kiterjedő koordináló szerepét. A Képviselő-testület az Európai 
Autómentes Nap 2010. szeptember 22-én (szerdán) történő megrendezéséhez csatlakozik és javasolja, hogy 
ideiglenesen a útszakasz kerüljön lezárásra. 

Határidő: 
Felelős: 
Előkészítésért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

B u d a p e s t , 2010. június .;. 

2010. szeptember 22. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bánhegyi Binder Zsuzsa osztályvezető 
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KÖZLEKEpÉSL HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRRIM 

SZAKÁLLAMTITKÁR 

Előszálktatószám: KHEM/^859 / i'/áöfö. 
melléklet 

Előadó: Mészáros Imre 
Telefon: (1) 795-6799 

"KoBahya Budapest Főváros X. Kerület Fővárosi Kerület Önkormányzata 
Verbai Lajos úr 
polgármester 

Budapest 
Tisztelt Polgármester Úr! 

Immár hagyományosan, idén is szeptember 16. és 22. között kerül megrendezésre a fenn-
tartnato városi mobilitás céljait szolgáló Európai Mobilitási Hét, amelyet az Európai Unió Kör
nyezetvédelmi Biztosa, a közlekedésért felelős minisztérium, a nemzetközi szaKmai szovet-

~"ségeK es a nazai civil szervezetek támogatnak. A rendezvények idei jelmondata: „Közlekedj 
okosabban, élj egészségesebben!" 
A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy az elmúlt évben Európa szerte 2181, magyar 
részről 74 település polgármestere írta alá a Mobilitási Hét Kartáját, vállalva a programok 
szervezését, az Autómentes Nap szeptember 22-i megrendezését és olyan állandó intézke
dések megtételét, amelyek a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételeinek 
javítását szolgálják. 
Az Autómentes Nap és Mobilitási Hét rendezvény szervezésében részt vevő önkormányzat
ok munkatársai, közlekedési, környezetvédelmi intézmények és civil szervezetek képviselői 
számára két napos konferenciát szervezünk 2010. május 20-21-én, Szarvason, amelyre ez
úton meghívom önkormányzatuk képviselőjét. 
A Mobilitási Héthez kapcsolódóan rajz- és fotópályázatot hirdettünk meg, amelynek felhívá
sát ugyancsak mellékelem. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni a pályázatról az irányítása alatt 
álló oktatási intézményeket. 
Kérem Polgármester urat, hogy a kezdeményezéshez való csatlakozást mérlegelni, az ön
kormányzati testületnek a részvételt illető pozitív döntése esetén az aláírt Karta egyik példá
nyát a KHEM Környezetvédelmi, Megújuló Energiahordozó és Energiatakarékossági Főosz
tály titkárságára (1880 Budapest, Pf. 111.) 2010. június 30-ig visszaküldeni, valamint kap
csolattartó személyt kijelölni és elérhetőségéről tájékoztatni szíveskedjen. 

Budapest, 2010. április 29. 

Udvö 

Melléklet: Európai Mobilitási Hét Karta (2 pld.) 
rajz-ésfotópályázat felhívás 
konferencia program és jelentkezési lap 

oraos Péter U 

1054 Budapeát, Akadémia utca 3. . telefon: +'36 1 795-6746 . telefax: +36 1 795-0641 
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CSALÁDOK SZÁMÁRA 

KÖZLEKEDJ OKOSABBAN, ÉLJ EGÉSZSÉGESEBBEN! 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté
rium, az Egészségügyi Minisztérium valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti 
immár hagyományos rajz-, és fotópályázatát a 2010. szeptember 16-22. között megrendezendő 
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából. 

A pályázat ez évi mottója: „Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!" 

A pályázaton ehhez a mottóhoz kapcsolódó rajzokkal és fotókkal lehet részt venni. 

Pályázati kategóriák: 
1. Rajzpályázat: 
• óvodás egyéni és csoportos kategória 
• kisiskolás egyéni és csoportos kategória (1-4. osztály) 
• felső tagozatos egyéni és csoportos kategória (5-8. osztály) 

2. Fotópályázat: 
• felső tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály) 
• középiskolás egyéni kategória (9-12. osztály) 

3. Családi kategória: 
Szabadon választott technikával készített alkotás, amelynek elkészítésében az összes benevezett 
családtag részt vett. [pl. 1 perces kisfilm, fotósorozat, makett vagy montázs/kollázs (max 50x50 cm), 
prózai mű, stb.] 
A családi kategória nagymértékben épít a család alkotóerejére, ezért igen kevés megkötést tartalmaz. 
A pályázat lényege, hogy a család, miután elbeszélgetett a pályázati kiírásról, a megbeszélés nyomán 
közös munkával, együttműködve alkot. A beküldött anyag melléklete a mű címe, a készítő családtagok 
neve, életkora és családban betöltött helye. 

A pályaművek témái: 

Kérjük, hogy az alkotások az Európai Mobilitási Hét idei mottójával, a 'Közlekedj okosabban, élj egész
ségesebben!' jelmondattal kapcsolatos üzenteket jelenítsenek meg. 

A motorizált járművek, különösen a személygépkocsik favorizált városi használata komoly egészség
ügyi kockázatokat rejthet. Ilyenek például a közlekedési balesetek miatti személyi sérülések; a szeny-
nyezett levegő által kiváltott légzőszervi betegségek; a közlekedési zsúfoltság által okozott stressz, az 
alvászavarokhoz, zaklatottsághoz vezető zajszennyezés továbbá a mozgás-szegény életmód miatti 
túlsúly vagy az egyre szélesebb kört érintő szív- és érrendszeri problémák. 

Azok a gyerekek, akiket szüleik nap, mint nap autóval visznek, nem szereznek elég tapasztalatot a 
városi gyalogos és tömegközlekedésben. Az Európai Mobilitási Hét rendezvénye kapcsán ezért sze
retnénk minél több gyermeket és felnőttet arra ösztönözni, hogy közlekedjen „okosabban" gyalog, bi
ciklin vagy tömegközlekedéssel. A szülőket pedig arra buzdítjuk, hogy mindennapi „autós fuvarozás" 
helyett, ismertessék meg gyermekeikkel a tömegközlekedési lehetőségeket, mutassák meg nekik, 
hogyan kell helyesen gyalogosan vagy kerékpárral közlekedni, segítve ezzel a fiatalok önálló utazási 
készségeinek fejlődését. 

Az autóval szemben az egészségesebb, és kevésbé ártalmas közlekedési módok választása hozzá
segít egészségünk megőrzéséhez, javíthatjuk környezetünk állapotát, és hozzájárulhatunk természeti 
értékeink védelméhez. 



A pályaművek elkészítése: 

A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű, fekvő vagy álló rajzlapokon megvalósított művek nevezhetők. Az 
elkészítés technikája szabadon választott (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, to'llrajz, zsírkréta, 
pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.). A rajzpályázatra egy alkotó kizárólag egyet
len alkotással pályázhat. A beküldött anyagot nem szükséges képkerettel ellátni. 

A fotópályázatra maximum 3 alkotással vagy maximum 5 darabból álló sorozat fotóval lehet pályázni. A 
pályaműveket papír alapon vagy digitális változatban CD vagy DVD lemezre másolva .jpg formátum
ban, legalább 1800x1200 pixel felbontásban, legalább 2 Mb-os és legfeljebb 8 Mb-os filé méretben 
kérjük beküldeni. A papír alapú anyagot minimum 13x18 cm-es méretben kell elkészíteni. Fekete-fehér 
és színes papírképek egyaránt beküldhetők. Digitális fotók és nyomatok egyaránt szerepelhetnek a 
pályaművek között. A papír alapú fotókat semmilyen hordozó anyagra nem szükséges felragasztani. 

Pályaműként csak olyan alkotás küldhető be, amely más pályázaton még nem vett részt. Kérjük, hogy 
a rajzok és fényképek hátulján jól olvashatóan tüntessék fel az alkotás címét, a pályázó egyén vagy 
csoport nevét, pontos postai címét, telefonszámát (illetve a szülő, gondviselő, vagy felkészítő pedagó
gus telefonszámát). Kérjük, írják rá a pályázó(k) pontos születési adatait (év, hónap, nap), az isko
la/óvoda nevét és címét, az évfolyamot/osztályt is feltüntetve, valamint a felkészítő pedagógus nevét, 
e-mail címét. 

A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük. 

Pályázat benyújtása: 

A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postázni: 

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 

„Európai Mobilitási Hét" rajz- és fotópályázat 

1440 Budapest, Pf. 1. 

A pályázatok postára adási határideje: 2010. július 15., éjfél. 

A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem veszi figyelembe. 

Az alkotásokat korosztályonként egyéni és csoportos, valamint családi kategóriában értékeljük és ju
talmazzuk. A legsikeresebb művek alkotóit kerékpárral jutalmazzuk. A fődíjakon túl, a Bíráló Bizottság 
döntése alapján különdíjak (rollerek, könywásárlási utalványok) is gazdára találnak. A Bíráló Bizottság 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályaművek értékelésekor egyes korosztályokat és kategóriákat 
összevonhat, illetve más díjazási módokat állapíthat meg. 

A legjobb alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendeznek. A pályázat postázásával a pályázó törvé
nyes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályamű a kiállításon, illetve a Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium non-profit kiadványában megjelenjen az alkotó nevének és életkorának fel
tüntetésével. 

A díjátadó ünnepségre az Európai Mobilitási Hét ideje alatt (2010. szeptember 16-22.) kerül sor. A 
rendezvény pontos időpontjáról és helyszínéről a díjazott alkotókat, illetve oktatási intézményüket tájé
koztatjuk. Az ünnepségre vidékről meghívott gyerekek és egy felnőtt kísérőjük útiköltségét (vonat
illetve autóbuszjegyét) a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium számla ellenében megté
ríti. 

A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza. A pályaművek 2010. október 30-ig átvehetők a Közleke
dési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumban (Budapest V. kerület, Akadémia u. 3.) 

További információk: 
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium részletes felvilágosítást nyújt a 06-1-795-6799-
es telefonszámon vagy az imre.meszarosgi.khem.qov.hu e-mail címen. 

http://qov.hu
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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 
Európai Autómentes Nap „Autó nélkül a városba!" 

Az önkormányzat képviselőtestülete nevében kijelentjük, hogy csatlakozni kívánunk a 2010. 
szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő EURÓPAI MOBILITÁSI HÉTHEZ: 

D 

a 

D 

Egy egyhetes rendezvénysorozatot szervezünk a 2010-es, „közlekedj okosabban, 
élj egészségesebben" központi jelmondattal összharigban. 
Legalább egy olyan maradandó intézkedést valósítunk meg, amely elősegíti az egyéni 
autóhasználatról a környezetkímélő, fenntartható városi közlekedésre való áttérést. 
>► Ahol lehetséges, az állandó intézkedések közül legalább egy az utak egy részének a 

gyalogosok, a kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára történő visszaadását 
célozza (pl. útlezárás, szélesebb járda, új kerékpár- vagy autóbusz-sáv, új forgalomcsil
lapítás! intézkedés, sebességkorlátozás, stb.) 

EURÓPAI AUTÓMENTES NAPot szervezünk, kijelölve egy vagy több ideiglenesen 
lezárt területet vagy körzetet, amelye(ke)n belül egész nap folyamán csak gyalog, kerékpár
ral vagy a közösségi közlekedési eszközök igénybevételével lehet közlekedni; (a lezárás 
javasolt időtartama: a reggeli munkakezdés előtti órától a munkaidő vége utáni óráig;). 
> Az EURÓPAI AUTÓMENTES NAP rendezvényét lehetőleg 2010. szeptember 

22-én, szerdán kell megrendezni. 

város / fővárosi kerület 

polgármester.. 

A mindhárom fenti feltételt vállaló helyi önkormányzat a 
rendezvény „arany fokozatú" résztvevőjévé válik és nevezhet 
az Európai Mobilitási Hét Díjra. Csak a következő zónák
ban található helyi önkormányzatok nevezhetnek: EU-27 
országok, tagjelölt országok, a Stabilizációs és Társulási 
Folyamat (SAP) csatlakozott potenciális tagjelölt országai, 
az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai valamint az 
Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai. 

Az önkormányzatok a 2010. elején megvalósított maradandó 
intézkedésekkel is nevezhetnek, azzal a feltétellel, hogy az 
Európai Mobilitási Hét során reklámkampányt vagy átadási 
ünnepséget szerveznek azoknak. 
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