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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
az Autómentes N ap országos rendezvényéhez történő csatlakozásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelőerr a Képviselő-testület jogosult dönteni arról, hogy kíván-e 
ebben az évben is csatlakozni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2012. szeptember 16. és 22. 
közötti időszakra meghirdetendő Európai Mobilitási Hét és a 2012. szeptember 22-ei Autómentes 
Nap megrendezéséhez. 

A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy az elmúlt évben egyre több település polgármestere írta alá 
a Mobilitási Hét Kartáját, vállalva a prograrnak szervezését, az Autómentes Nap megrendezését és 
olyan állandó intézkedések megtételét, amelyek a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés 
feltételeinek javítását szolgálják. A 2011. évi rendezvénysorozat előkészítésében többek között a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága, a Kőbányai WOLF Polgárőrség, a Kőkert 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 és a CIKK Egyesület szakemberei vettek részt. Az előzetes 

egyeztetések és vállalások alapján összeállításra került az Európai Mobilitási Hét programjavaslata. 

Önkormányzatunk a Karta elfogadásával válhat ismét az európai kezdeményezés résztvevőjévé. A 
Kartában foglaltak alapján az Autómentes Nap 2012. szeptember 22-én (szombat) kerülhet 
megrendezésre. 

Javasolom, hogy az Önkormányzatunk az idei évben a költségekre való tekintettel egész hetes 
rendezvénysorozat lebonyolítását ne vállalja, viszont az Autómentes Nap keretében a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelőerr szervezzen programokat a kerületi intézmények tanulói számára. Az 
elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kerületi iskolák szívesen, és 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. 

II. Hatásvizsgálat 

A Karta aláírásával csatlakozva az Autómentes Nap országos rendezvényeihez, felhívhatjuk a 
figyelmet a környezetvédelemre, ezen belül is a levegőszennyezés kérdésére, a környezetünk 
megóvására, a környezettudatos magatartásra, az autó helyett a kerékpározás előnyeire. A 
környezetvédelmi totó kitöltésével a gyerekek környezetvédelmi ismeretét is fejlesztjük. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 
l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 5. 
Radványi Gábor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ... ... )határozata 

az Autómentes Nap országos rendezvényéhez történő csatlakozásról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírásra kerülő, 2012. szeptember 22-én tartandó 
Autómentes Nap országos rendezvényéhez való csatlakozás érdekében a Kartát írja alá. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. június 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 


