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Előterjesztés 

~fö . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
az "Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap" Kőbányán 

megtartott rendezvényről szóló tájékoztatóról 

A Kőbányai Önkormányzat 2015-ben ismét csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a 
továbbiakban: Minisztérium) által koordinált, az "Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap- Autó 
nélkül a városban" elnevezésű országos rendezvényhez. 

, .- , 
EUROPAIIVIOBILITASIHET 
2015. SZEPTEMBER 16 - 22. 

Öf'konNnyzat nE>veben dlltirja 

~ 
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A csatlakozást igazoló, Polgármester Úr által aláírt Karta a Minisztérium felé postázásra került. 

A 2015. évi rendezvényekhez a Minisztérium pályázati lehetőséget biztosított a résztvevő 

önkormányzatok számára a programszervezés anyagi támogatására. A nagyon rövid határidő 
ellenére a Polgármesteri Hivatal V árasüzemeltetési Osztálya a pályázat benyújtásáról gondoskodott, 
és ennek köszönhetően 295 OOO Ft utófinanszírozású támogatást nyert el az Önkormányzat. (A 
támogatással kapcsolatos adminisztráció még folyamatban van.) 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is az országos program hetében, pénteken került sor az 
"Autómentes Nap" kőbányai rendezvényére. 



EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 
SZEPTEMBER 16-22. 

30 PERC BICIKLIZÉS = 

VISZLÁT, STRESSZ! 
VISZLÁT, KILÓK! 
VálasszVáltsVaríálj! 

~ . 

AUTÓMENTES NAP 
K~ÁHYA KŐBÁNVÁN ~ 

2015. SZEPTEMBER 18. 9óra 

KIEMElTTAMOOAm 0 Találkozó a KÖSZI előtt 
1:10 350x100cm 

A 2015. szeptember 18-ai rendezvény a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezésében a Kőbányai 
Torna Club, a Kocsis Sándor Sportközpont, a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága, továbbá a 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft., a Hungary Ambulance Kft., a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. , a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. , a Bohus Biztonsági 
Szolgálat Információs és Szolgáltató Kft., a Safety Hungary Kft. , valamint a Vuelta Kft. 
közreműködésével valósult meg. 

Az immár hagyománnyá vált, nagysikerű rendezvényen 14 óvodából, ll általános iskolából és 5 
középiskolából összesen mintegy 600 gyermek, valamint a kísérőkkel, rendezőkkel és 
érdeklődökkel együtt csaknem nyolcszázan vettek részt. Ez a létszám a tavalyinál valamivel 
nagyobb volt. 
A Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ (a továbbiakban: KÖSZI) előtt gyülekezett a prograrnon 
résztvevők serege már reggel 8 órától. Itt kapták meg az ovisok és az iskolások a logóval ellátott 
pólókat. 

Kovács Róbert polgármester úr reggel 9 órakor köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a 
rendezvényt. 

Kovács Róbert polgármester és 
Eisenkrarnmer Károly a Vuelta SE képviselője 

A kerékpárosok a tavalyihoz hasonlóan a Kőbányai Torna Club vezetésével indultak el a Bánya 
utcai lejáraton keresztül a kőbányai pincerendszerbe, majd a Csajkovszkij park, a Konti kápolna, az 
Óhegy park, a Gergely bánya és a Mélytó érintésével kiválasztott útvonalon a Sportliget felé. Az 
időjárás szerencsére idén lehetövé tette a lejutásta pincerendszerbe. 
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Kőbányai Autómentes Nap 
útvonala 
2015. szepetember 18. 
KÖSZI - Sportliget irány 

Köszi - Bánya utca (Kőbánya)
Ászok u. - Halom u. - Kápolna u. -
Óhegy u. - Óhegy park- Szlávy u. -
Száraz u.- Csomboru.-Sorház u.
Harmat u. - Sibrik M. út- Bányató u. 

,. 

o 

útvonalterv 
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Kerékpártúra - indulás előtt 

Az óvodások részére az "Autómentes Napon" a gépkocsiforgalom elől teljesen lezárt Ászok 
utcában és a KÖSZI előtti parkban kerékpáros bemutatót rendezett a Vuelta Kft., és ügyességi 
versenyeket tartott a Kocsis Sándor Sportközpont 
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Ovis ügyességi versenyek a Rottenbiller parkban 

A versenyhez szükséges sportszereket és eszközöket az Önkormányzat ingyen biztosította az 
óvodák részére. Az óvodás programokat Marksteinné Molnár Julianna, a Gazdasági Bizottság 
elnöke zárta le. 

Eközben az iskolások - motoros és autós rendőri biztosítással - kb. l O km-es kerékpártúrán vettek 
részt, és a Sportligetben kialakított, tíz állomásból álló ügyességi és szellemi versenyen mérték 
össze tudásukat. A kerékpáros ügyességi és gyorsasági versenyeket a Kőbányai Torna Club 
szervezte. A Sportligetben, a Bányató utca Hangár utcai végénél kialakított "pumpa-pálya" és "dirt" 
pálya, valamint a gokart pálya izgalmas pillanatokat okozott a gyerekeknek. 

"pumpa és "dirt" pálya 
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verseny élesben a "pumpa" és "dirt" pályán (Sportliget) 

A tavalyelőtt megkezdett, a gyerekek helytörténeti ismereteinek bővítését célzó program 
folytatásaként a kerékpártúra néhány újabb kerületi látnivaló mellett haladt el, többek között 
ezekhez a helyszínekhez kapcsolódtak a Sportliget helytörténeti állomásán feltett kérdések (pl.: 
pincerendszer, Óhegy park). A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által összeállított, a pincerendszerről és 
a túra útvonalával érintett látnivalókról készült tájékoztatót a totó kitöltésénél hasznosíthatták a 
diákok. A totó a kerülettel is kapcsolatos környezetvédelmi kérdéseket is tartalmazott, amelyek 
összeállításában a Hatósági Főosztály és a verseny helyszíni lebonyolításában a Jegyzői Főosztály 
munkatársai is részt vettek. 
A szellemi vetélkedést KRESZ-totóval és kirakós játékkal segítette a X. kerületi 
Rendőrkapitányság. 

A Hungary Ambulance Kft. mentősei érdekes - időnként mulatságos - elsősegélynyújtó oktatást 
tartottak a diákoknak, amelyet a gyerekek nagyon élveztek. 
A Safety Hungary Kft. egy számítógépes motorkerékpár szimulátort biztosított ingyen az iskolások 
részére, amely segítségével a tanulók biztonságban, sérülések kockázata nélkül tapasztalhatták meg 
a közúti közlekedés potenciális veszélyhelyzetei t, és javíthatták veszélyfelismerő képességüket. 

helytörténeti és környezetvédelmi állomás 
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KRESZ-állomás 

2015/09/18 

ügyességi verseny 
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biciklipárbaj bringaszerel és 
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A díjazott iskolás gyerekek kerékpáros ajándékokat kaptak, minden résztvevő iskolásnak a 
szükséges sportszereket és eszközöket az Önkormányzat biztosította. A Polgármesteri Hivatal a 
rendezvényen ásványvizet és almát biztosított a résztvevők számára. 

A programot akrobatikus kerékpár-bemutató zárta, majd a KÖSZI elé visszakerékpároztak a diákok. 
A rendezvényen baleset nem történt. 

Budapest, 2015. október,![" 

Radványi Gábor 

Törvén;:ességi szempontból ellenjegyzem: 
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