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Tárgy: Javaslat a kerületi Autómentes Nap 
rendezvényére forrás biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 1359/2010. (VI. 17.) számú határozatában döntött arról, hogy ebben 
az évben is rendezzük meg szeptember 22-én az Európai Autómentes Nap rendezvényeihez 
kapcsolódva a kőbányai eseményt. A határozatban egy, a kerületet átfogó kerékpáros meg
mozdulás került meghatározásra rendőri biztosítással. 

A kerületi Rendőrkapitánysággal történt egyeztetés során derült ki, hogy a Képviselő
testület által meghatározott útvonalat felelősséggel biztosítani nem tudják, ezért egy másik 
útvonalat javasoltak: 

Előd utca (KOSZI) - Körösi Csorna Sándor út - Éles sarok - Maglódi út - Sibrik Miklós 
út - Mádi utca - Sportliget - Harmat utca - Előd utca (KOSZI). 

Ez az útvonal érint részeket, ahol még nincsen kiépített kerékpárút és olyat is, ahol van. Ez 
lehetőséget biztosít arra, hogy az eseményen részt vevő gyermekek megtapasztalják és gyako
rolják a helyes közlekedést mind a kerékpárúton, mind azon kívül. A kerületi kapitányság a 
módosított útvonal biztosítását meg tudja valósítani. Az útvonal teljesítése után a KOSZI mel
letti területen kerékpáros ügyességi versenyen vesznek részt a résztvevők, valamint környe
zetvédelmi és közlekedési teszteken próbálhatják ki tudásukat az épületen belül. A rendőrségi 
biztosításon kívül a KŐKÉRT Kft. segítségével két autó kíséri a kerékpározókat, akik az eset
legesen meghibásodó kerékpárokat (szükség esetén tulajdonosaikat is) szállítani tudják. 

Az elmúlt év tapasztalatai alapján iskolánként 25 fő részvételét kérjük. A részletes prog
ram: 
09.00 Találkozás a KOSZI előtt. 
09.15 Megnyitó (Verbai Lajos polgármester). 
09.20 A rendőrség eligazítása az útvonalra vonatkozóan a résztvevők számára. 
09.30 Indulás. 
11.00 Várható visszaérkezés. 
11.15 Ügyességi vetélkedő és tesztek kitöltése. 
13.30 Zárás. 
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Az esemény költségeit az alábbiak szerint tervezzük: 

- Intézményenként 100.000 Ft sportszervásárlási lehetőség = 1.100.000 Ft. 
300 db póló „Autómentes nap 2010. Kőbánya" felirattal a résztvevők számára, melyet 
az indulásnál felvesznek 210.000 Ft. 

- Résztvevők ellátása (fél literes ásványviz, zsíroskenyér, gyümölcs) 180.000 Ft. 
Ügyességi pálya installáció, verseny lebonyolítása 50.000 Ft. 

- Orvosi ügyelet 20.000 Ft. 
Összesen: 1.560.000Ft. 

Az előterjesztést a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi, valamint a Gazdálkodási és Költ
ségvetési Bizottság is tárgyalta, döntését a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

HATÁROZATIJAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Autómentes 
Nap 2010. évi kőbányai rendezvény kerékpártúrájának módosított útvonalát és program
tervezetét elfogadja. A Képviselő-testület a rendezvény költségeihez 1.560.000 Ft összeget 
biztosít a 2010. évi költségvetésbe „Kulturális rendezvények támogatására képzett céltartalék" 
terhére, melyet egyidejűleg fel is szabadít. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 
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