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Előterjesztés 

1-3 r . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
az "Ez a kukahelyzet!" című csapatverseny kiírásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Környezetünk védelme a társadalom közös feladata, amelynek fontosságát már gyermekkorban 
tudatosítani kell. Szerenesés találkozásnak vallom, amikor a környezettudatos gondolkodás 
bekapcsolódik a gyermekek környezetvédelmi nevelésébe. Ennek érdekében javaslom, hogy a 
Bizottság hirdesse meg az "Ez a kukahelyzet!" című egyfordulás csapatversenyt a kerületi 
közoktatásban tanuló 5-8. évfolyamos diákok számára. 

A verseny célja a környezettudatos, és a hulladékgazdálkodás iránt fokozottan érdeklődő diákok 
számára lehetőséget biztosítani tenniakarásuk összemérésére. A versenyre kerületi általános iskolák 
5-8. évfolyamos tanuló i nevezhetnek, 5-1 O fős csapattal. Egy iskolából legfeljebb három csapat 
nevezhet. 

A versenyfeladat a saját általános iskolájuk körzeteinek utcáiban elhelyezett közterületi szemetesek 
feltárása. Minél több szemetes edény, és annak pontos elhelyezkedésének felmérése a cél. A 
szemetesek helyérőllistát és/vagy térképi jelölést kell készíteni, külön bejelöl ve pl. a sárga színű és 
egyéb szemetes kosarak fajtáját. 

Az iskolák körzeteibe tartozó utcák névsora a honlapunkról letölthető. A csapatversenyben való 
részvételt nevezéshez kötjük, a nevezés azonban ingyenes. 

A beérkezett versenyfeladatokat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A 
versenyben részt vevő csapatok oklevelet és jelképes tárgyjutalmat kapnak, csapatonként 15 OOO 
forint értékben. Az első három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül, összesen 150 OOO forint 
értékben (I. díj 60 OOO forint, II. díj 50 OOO forint, III. díj 40 OOO forint). A csapatverseny 
díjazásának összköltsége maximális csapatrészvétel- 12 általános iskola/3 csapat-esetén 645 OOO 
forint, amelynek forrása a polgármester tartalékkerete. 

A verseny eredményhirdetése a Szent László Napok keretében történne meg. 

Fentiek alapján készült el az "Ez a kukahelyzet!" című csapatverseny felhívása, mely jelen 
előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

II. liatásvizsgálat 

A gyerekek fontos hallgatóságot jelentenek a környezeti nevelés számára, mert ők lesznek a jövő 
vezetői és a források használói. Szükséges őket bevonni minél több aktív cselekedetbe, amellyel 
javulás várható kerületünk életében. Reményeim szerint a kiírásra kerülő felhívásra számos 
versenyfeladat érkezik be, amely területileg akár lefedhetné az egész kerületet Ennek 
megvalósulása esetén feltárhatóak a közterületi szemetes edények problémai (pl. hol van akár 
nagyon sok, vagy akár nagyon kevés), amelyre javaslatok fogalmazódhatnak meg. 



III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 2. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2012. ( ...... ) számú határozata 

az"Ez a kukahelyzet!" című csapatverseny kiírásáról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság meghirdeti az "Ez a kukahelyzet!" című 

csapatversenyt az előterjesztés 2. mellékletében foglalt kiírás szerint. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. április 20. 
a polgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 

Versen''.8e· ·lh'· ·. ' ... . .. · :;; ~~~ .. .. :tiV as 
a. kukahelyzet''' , ,, · ··· · ··· · Clmu csapatversenyre 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghirdeti az "Ez a kukahelyzet!" című 
egyfordulás csapatversenyt a kerületi közoktatásban tanuló 5-8. évfolyamos diákok számára. 

A verseny célja: A környezettudatos, és a hulladékgazdálkodás iránt fokozottan érdeklődő 
diákok számára lehetőséget biztosítani tenniakarásuk összemérésére. 

A verseny résztvevői: A versenyre bármely 5-8. kerületi iskolai évfolyam tanulói 
nevezhetnek 5-1 O fős csapattal. Egy iskolábóllegfeljebb három csapat nevezhet. 

Versenyfeladat: A saját iskolájuk körzeteinek utcáiban elhelyezett közterületi szemetesek 
feltárása a feladat. Minél több szemetes edény, és annak pontos elhelyezkedésének felmérése 
a cél. A szemetesek helyérőllistát és/vagy térképi jelölést kell készíteni, külön bejelölve pl. a 
sárga színű és egyéb szemetes kosarak fajtáját. Az elkészült versenyfeladatot 2012. május 
30-ig kell megküldeni postán (1102 Budapest, Szent László tér 29.), vagy személyesen 
leadható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatáll és az Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoportnál (IL emelet 205.) is. 
Az iskolák körzeteibe tartozó utcák névsora megtekinthető és letölthető a www.kobanya.hu 

honlapról az "Intézmények/ Általános iskolák" menűpont alatt. 

Nevezés: Nevezni írásban postán, személyesen vagy a 
karman kitti@kobanya.hu e-mail címre elküldött módon lehet 
2012. május 7-ig. A nevezés ingyenes. A nevezés tartalmazza a 
következőket: 

- Csapat neve, 
- Csapattagok neve, iskolája, évfolyama 
-A csapat e-mail címe (egy e-mail cím elégséges) 
- A csapattagok segítő tanárainak neve, elérhetősége. 

A verseny díjazása: A Szent László Napok keretében. Minden 
induló csapat oklevélben és díjazásban részesül, az első három 
helyezett csapat értékes tárgyjutalmat kap. 
A versennyel kapcsolatos további információval szívesen 
állunk rendelkezésre a 433-383 és 4338-362 telefonszámokon. 

Eredményes és sikeres versenyzést kívánva várjuk 
mielőbbi nevezésüket! 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 


