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Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2009. június 18-i ülésén a Képviselő-testület arról döntött, hogy csatlakozni kíván az Európai 
Autómentes Nap (Autó nélkül a városba!) rendezvényhez, 2009. szeptember 22-én, és felkérte a 
polgármestert egy kerékpáros demonstráció megszervezésére. 

Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy a kerületi iskolák szívesen, 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. 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően 2009. szeptember 22-én megszerveztük a kerékpáros 
demonstrációt, valamint játékos sportvetélkedőt, melynek programját mellékelten csatoljuk. A kerületi 
iskolákból 550 gyermek vett részt az eseményen. Rajtuk kívül a Kőbányai Hírek tájékoztatása, 
valamint az iskolákban közzétett felhívás alapján is csatlakoztak a rendezvényhez. A programról a 
Gyakorló utcában élőket közvetlen plakát-kihelyezéssel értesítettük. 

A kerékpáros felvonulást a X. kerületi kapitányság biztosította. A KOSZI elől induló felvonulás 
jelentős mértékben lelassította a forgalmat. A kerületi kapitányság munkatársai a kerékpározó 
gyermekeket úgy biztosították, hogy előzni sem engedték az arra közlekedőket, a maximális biztonság 
érdekében. A Körösi Csorna út - Éles sarok - Fehér út - Gyakorló utca útvonalon kerékpározók 25 
perc alatt érték el a sportversenyre kijelölt Keresztury Dezső Általános Iskolát. A közel 200 fős 
kerékpározó csapat baleset- és problémamentesen ért célba. A nem kerékpárral érkezők az iskolát 
tömegközlekedési eszközzel közelítették meg, ezzel is eleget téve a rendezvény felhívásának. 
Természetesen gondoskodtunk az orvosi ügyeletről, valamint figyelmet fordítottunk arra, hogy az 
esetlegesen útközben meghibásodó kerékpárokat el tudjuk szállítani. 

A sportversenyeket környezetvédelmi és közlekedési teszt kitöltése, valamint plakát-rajz verseny 
egészítette ki, mely plakátokat a tisztelt képviselő-testület az előző ülés napján láthatta a Polgármesteri 
Hivatal folyosóján. A gyermekek részére ásványvizet, csokoládét, valamint zsíros és vajas kenyeret, 
paprikát, paradicsomot biztosítottunk. Ezen túl a főszervezőktől kapott ajándékokat (fényvisszaverő 
karszalag, tollak, táskák), valamint az önkormányzati ajándékokat (sapka, tollak, képeslapok), és a 
Polgármesteri Hivatal által készített környezetvédelmi tájékoztató füzetet egyenlő részben 
szétosztottuk az iskolák között. 

A szervezési költségek a következőképpen alakultak: 
- egy nagyméretű, figyelemfelhívó, az arra közlekedő autósok által is jól látható, az iskola Gyakorló 
utcai kerítésére felkerült molinó anyagköltsége (vászon, festékek): 16.290.-Ft ÁFA-val, 
- a gyermekek részére ásványvíz, csokoládé, egyéb ellátás: 80.325.-Ft ÁFÁ-val, 
- a Bringa-suli megvalósítása, mely része volt a sportversenynek: 50.000.-Ft ÁFÁ-val, 
- orvosi ügyelet az egész rendezvény idejére: 20.000.-Ft ÁFÁ-val. 



Ez mindösszesen bruttó 166.615.-Ft. 

A Képviselő-testület az Autómentes Nap és Rendvédelmi nap költségeire a 2009. évi költségvetésbe 
céltartalékba helyezett 3,5 millió forintot. Az Autómentes Nap költségeire ebből 1, 5 millió forintot 
határozott meg. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Autómentes Nap megszervezésére céltartalékba 
helyezett 1,5 millió forintból 1.2 millió forint összeget (a rendezvényen résztvevő általános iskolák 
eredményesség alapján történő (3. számú melléklet) díjazására, melyet az iskolák sporteszközök 
vásárlására,, rendezvényekre használhatnak fel), valamint 166.615.-Ft összeget (a szervezési 
költségekre) felszabadítani szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Autómentes Nap 2009. 
rendezvényről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és egyben felszabadít 1.366.615.-Ft-ot, melyből 1.2 
millió forint összeget engedélyez felosztani - eredményesség alapján, a 3. számú melléklet szerint - a 
résztvevő kőbányai általános iskolák között. A jutalmat az iskolák sporteszköz vásárlásra, valamint 
iskolai rendezvények szervezésére használhatják fel. A szervezési költségekre 166.615.-Ft összeget 
biztosít a következők szerint: egy nagyméretű, figyelemfelhívó, az arra közlekedő autósok által is jól 
látható, az iskola Gyakorló utcai kerítésére felkerült molinó anyagköltsége (vászon, festékek): 16.290.-
Ft ÁFÁ-val, a gyermekek részére ásványvíz, csokoládé, egyéb ellátás: 80.325.-Ft ÁFÁ-val, a Bringa
suli megvalósítása, mely rész volt a sportversenynek: 50.000.-Ft ÁFÁ-val, orvosi ügyelet az egész 
rendezvény idejére: 20.000.-Ft ÁFÁ-val. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
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Melléklet: 1. részletes program 
2. versenyszámok leírása 
3. összesítő lap 



3. összesítő lap 
1. számú melléklet 

Az autómentes nap részletes programja 
2009.09.22. 

l .Indulás a találkozó helyre: 8.30. Iskolánként max 50 fő /25 3-4-es ,25 
fölsős / 

- Kerékpárral KOSZI elől /rendőri felvezetéssel/ 

- Iskolákból egyéni programnak megfelelően 

2.Találkozó 9.30 A Keresztúri Általános Iskola melletti lezárt parkolóban 

3.Megnyitó : 9.45 (Verbai Lajos Polgármester) 

4.Versenyek: 10.00 - 12.45 - i g 

5.1ndulás haza: 13.00 
- Rendőri felvezetéssel a KÖSZI-ig 
- Egyéni programnak megfelelően 

Versenyek 

12 csapat páronként összesorsolva iskolánként együtt mozog az alsós csapat és a felsős 
csapat. Egy csapat a kicsiknél és a nagyoknál egyaránt 5 fiú -5 lány, versenyszámonként is 
cserélhető. Az összesorsolt iskolák hat állomáson kezdenek és forognak a foglalkozási 
helyeknek és a sorsolásnak megfelelően. Minden iskolának 1 db természet, 
környezetvédelemre utaló (lm x 2m) plakátot kell hoznia magával mely beleszámít a végső 
helyezések eldöntésébe. 

A .Környezetvédelmi teszt 
Kerékpáros ügyességi pálya 

B. Futóverseny kicsik 600 m 
nagyok 900 m 

C. Szembe váltó: kicsik 30 m 
nagyok 60 m 

D. Kötélhúzás: egy iskola kis és nagy csapata egyszerre húz 

E. Hetes rugó verseny : 



F. Kosár dobó verseny 

A csapatok 25 percenként forognak. 

.A végső sorrend eldöntésénél számít: - mozgósítás / max 50 fő/ 
- plakát eredményessége 
- a hat állomáson elért eredmény 

Az összetett eredmény alapján k b 1 . 0 0 0 . 0 0 0 F t kerül az iskolák között elosztásra. 
Ezt a pénzt sporteszközökre és iskolai rendezvényekre lehet fordítani 

A rendezvény közben a részvevők ásványvizet csokoládét zsíros kenyeret paradicsomot, 
paprikát kapnak. 

Kérjük az iskolákat ,hogy lehetőség szerint a versenyző csapatukat (20 főiskolánként, 
jelzőtrikóval vagy egyen mezzel lássák el. 

Kérjük a csapatok vezetőit, hogy figyeljenek a rendre tisztaságra mert az iskolában a 
verseny alatt tanítás van. 

A verseny házigazdája: a Keresztúri Dezső Altalános Iskola. 
A verseny támogatója : a Kőbányai Önkormányzat 

A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet: 

Széles István Keresztúri Általános Iskola 
Nagy István SICK főosztály 

Budapest 2009.09.01. 



2. számú melléklet 
Versenyszámok leírása 

1 .a Környezetvédelmi teszt: a csapat tagjai közösen töltik ki a tesztet, jó válaszok 
döntenek 

b. A kijelölt ügyességi kerékpár pályán 5 alsós és 5 felsős tanuló hajt végig és ennek az 
ossz idejét mérjük 

2. A KISE füves focipályáján kijelölt körben 10 alsós / 5 fiú-5 lány/ lefut 600 m ,az 
utolsó befutó után rajtolnak a felsősök. Az utolsó felsős tanuló befutásának ideje szá
mít a végső helyezés eldöntésénél. 

3. Az alsós 5 fiú és 5 lány és a felsős 5 fiú és 5 lány ,összesen 20 tanuló egy iskola 
csapata. A kisorsolt iskola csapatával kettő nyert húzásig játszanak. Az az iskola aki 
nyer 6 a vesztes 2 pontot kap. 

4 5 alsós fiú ,5 alsós lány ,5 felsős fiú és 5 felsős lány fejenként kettő-kettő büntetőt 
rúgnak az ellenfél iskola választott kapusának .Az értékesített büntetők számának 
megfelelően kapnak pontot az iskolák. Az elért pontszám dönti el a versenyszám
ban a helyezési sorrendet 

5. 5 alsós fiú,5alsós lány ,5 felsős fiú és 5 felsős lány dob kosárra fejenként kettő
kettő büntetőt. Az értékesített büntetők száma után kapott pontok döntik el 
a végső sorrendet. 

6. 5 alsós fiú és 5 alsós leány 30m-es szembe váltót futnak az elért időhöz adjuk az 5 
felsős fiú és 5 felsős lány 60 -es szembe váltójának idejét. A végső sorrend eldön
tésénél az elért ossz idő által kapott pont számít. 

Plakát készítés: Az iskolák által előre elkészített plakátokat / 1x2 m / a zsűri értékeli és 
Helyezési sorrendbe rakja őket. Ennek a sorrendnek megfelelően kapott pontszám 
Számít bele a végső sorrendbe. 

A hat versenyszám és a plakátkészítésben elért összes pontszám alapja bele számítva a 
mozgósítást döntjük el a végső sorrendet. Ennek megfelelően teszünk javaslatot a SICK 
bizottság felé a versenyre szánt pénz Kb. 1.000.000. Ft elosztására. Az elnyert pénzeket 
csak sporteszközökre és programokra lehet fordítani. 
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Autómentes nap összesítő lapja 

Iskola Létszám Plakát Teszt Kerékpár Futás Kötélh. B.rúgás B. dobás Váltó Ossz.pont helyezés pénz 
Bem József 
Ált. Isk 

50 6 6 2 6 5 1 1 88 10. 94.600 

Fekete I. 
Ált. Isk. 

50 7 8 10 6 8 3 8 111 3 119.300 

Harmat 88 
Ált. Isk. 

50 6 3 5 2 2 10 4 93 8 100.000 

Janikovszky 
Ált. Isk. 

50 10 5 3 2 2 4 3 90 9. 96.800 

Kada M. 
Ált.Isk. 

50 4 11 5 2 9 8 5 105 6 112.800 

Kápolna 
Ált. Isk. 

50 1 1 1 2 11 6 2 84 11 90.700 

Kertvárosi 
Ált. Isk. 

50 2 7 9 6 10 8 7 110 4. 118.200 

Sz.tL. 1. 
Ált Isk. 

50 4 4 11 6 5 5 10 106 5. 113.900 

Szervátiusz 
Ált .Isk. 

50 3 10 9 6 8 9 9 115 1 123.600 

Széchenyi 
Ált. Isk. 

50 11 2 9 2 5 3 6 99 7. 106.500 

Keresztury 
Ált .Isk. 

50 8 10 7 2 8 8 11 115 1 123.600 

Összes 
1116 1.200.000 

Budapest,2oo9. szeptember 23. 
Nagy István 


