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Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Alpolgármestere 

 

Ügyiratszám: 252-61/2016. 

Ügyintéző: Gózon Tamás 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2016. október 25-ei ülésére 
 

Tárgy: Beszámoló a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2016" rendezvénysorozat 

önkormányzat által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási 

Hétről 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy - tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 49. § (1) bekezdés d) pont 

da) alpontjára - a 252-61/2016. számú fenti tárgyban készült közgyűlési beszámolót 

megtárgyalni, és az abban foglaltakat véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. szeptember 29.                          

 

 

   

                                                                                                       Gaál József 

                                                                                                        alpolgármester 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2016. (X. 25.) FKAB. számú határozat 

Beszámoló a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2016" rendezvénysorozat önkormányzat 

által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási Hétről 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült 252-61/2016. számú beszámolót a közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2016. október 27-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Beszámoló a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2016" rendezvénysorozat 

önkormányzat által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási 

Hétről 

 

Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda 

    Dr. Bodóczky Judit irodavezető 

 Műszaki Osztály  

                                      Csányi Katalin osztályvezető  

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  
 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:                         Határozat száma: 

 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és          …../2016. (X. 25.) FKAB. számú határozat 

Agrár Bizottság 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

          Dr. Határ Mária 

          jegyző 
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Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Alpolgármestere 
 

Ügyiratszám: 252-61/2016. 

Ügyintéző: Gózon Tamás 

 

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. október 27-i ülésére 
 

 

 

 Tárgy: Beszámoló a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2016" rendezvénysorozat 

önkormányzat által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási 

Hétről 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 3.1.5. pontja alapján a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság az 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) felosztásával a 32/2016. (VI. 

28.) FKAB sz. határozatában az alábbi rendezvények megvalósítására fordítható költségekről 

döntött: 

 

 Felhasználás célja Összeg (Ft) 

1. „Környezetvédelem Jeles Napjai 2016.” 

rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott 

programjainak szervezése  
800.000 

2. „Európai Mobilitási Hét” elnevezésű rendezvény 

szervezése 
1.747.000 

Összesen: 2.547.000 

 

 

1. A „Környezetvédelem Jeles Napjai 2016.” rendezvénysorozat Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által finanszírozott rendezvényeiről 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 54. § (1) 

bekezdése szerint: „Mindenkinek joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és 

ismereteinek fejlesztésére.” Ugyanezen törvény 54. § (2) bekezdése alapján „A környezeti 
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ismeretek terjesztése és fejlesztése (óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, 

iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás) elsősorban 

állami és önkormányzati feladat.” 

A fent említett jogszabályi előírásoknak eleget téve Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 16/2016. (II. 18.) határozata alapján önkormányzatunk az elmúlt 

több mint egy évtizedben kialakult hagyományoknak megfelelően az idei évben is 

közreműködött a „Környezetvédelem Jeles Napjai 2016.” rendezvénysorozatban, amely az 

alábbi szervezetek közreműködésével valósult meg: 

 

 KEFAG Zrt. 

 Bácsvíz Zrt.  

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága  

 Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 

 Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály 

 Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 

 Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. 

 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 Kecskeméti Planetárium 

 KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete 

 Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája 

 Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont  

 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

  Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztály 

 Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 

 Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakképző Iskola 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a környezet-, illetve természetvédelmi ismeretek 

gyarapítását, és a lakosság környezettudatos nevelését célzó rendezvényeken részt vevő 

óvodások, kisiskolások, középiskolások és felnőttek évről-évre egyre növekvő száma mind 

azt mutatja, hogy a rendezvénysorozatra továbbra is szükség és igény van.  

 

A programok az alábbi környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódtak: 

 Föld Napja (április 22.)  

 Madarak és Fák Napja (május 10.)  

 Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja (május 22.)  

 Európai Nemzeti Parkok Napja (május 24.) 

 Környezetvédelmi Világnap (június 5.)  

 Magyar Nemzeti Parkok Hete (június 8-16.) 

 Erdők Hete (szeptember 30. – október 6.) 

 Állatok Világnapja (október 4.) 
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A rendezvények célja évről-évre, hogy felhívja a diákok, valamint a felnőttek figyelmét a 

környezet- és természetvédelem jelentőségére, valamint a környezettudatos gondolkodás és 

életmód elsajátítására.  

 

Ennek érdekében a fent felsorolt partnerek környezetvédelmi világnapokra szervezett 

rendezvényeinek népszerűsítése céljából egy 3000 példányszámú, 18 oldalas „Jeles Nap-Tár” 

elnevezésű kiadvány készült, amelynek költségéhez az alábbi szervezetek járultak hozzá: 

 

- KEFAG Zrt. (50.000 Ft-. + ÁFA) 

- Freudenberg Sealing Technologies Kft. (50.000 Ft-. + ÁFA) 

- Bácsvíz Zrt. (40.000 Ft-. + ÁFA) 

- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. (40.000 Ft-. + ÁFA) 

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (40.000 Ft-. + ÁFA) 

 

A rendezvénysorozat programjai közül önkormányzatunk a „Föld Napi Játszóház”, a 

„Középiskolások környezet- és természetvédelmi vetélkedője”, valamint a 

„Környezetvédelmi Világnap” rendezvényeket finanszírozta. A „Jeles Nap-Tár” kiadványban 

szereplő további több, mint 50 programot a közreműködő szervezetek saját helyszíneken, 

saját költségből valósították meg.  

 

A kecskeméti középiskolások 2016. április 14-én a Hirös Agórában környezet- és 

természetvédelmi vetélkedő keretében adhattak számot tudásukról, amelyre 7 középiskola 

csapata jelentkezett. A Kiskunsági Környezet és Természetvédelmi Egyesület 2016-ban is 

vállalta a szakmai házigazda szerepet. A vetélkedőben az 5 fős csapatoknak hat feladatot 

kellett megoldaniuk. Felkészülésüket a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Osztály, a Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatóság, valamint a Bácsvíz Zrt. segédanyagai segítették. 

 

A vetélkedő végeredménye: 

I. Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 

II. Kecskeméti Katona József Gimnázium 

III. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző 

Iskola 

IV. Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

V. Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, 

Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája   

VI. Kecskeméti Református Gimnázium 

VII. Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 
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A vetélkedő végeredményének kihirdetése, valamint a díjak átadása 2016. június 3-án a 

Környezetvédelmi Világnap rendezvény keretében történt, ahol oklevelek mellett 128.000 Ft 

összértékben kerékpár szaküzletben felhasználható vásárlási utalványokkal díjaztuk a 

résztvevő diákokat és az őket felkészítő oktatókat is. 

 

Az óvodások és alsó tagozatos iskolások számára szervezett Föld Napi Játszóház 2016. 

április 22-én került megrendezésre a Deák Ferenc téren.  

 

A programon résztvevő gyerekek életkorukhoz igazodó, játékos oktató foglalkozásokból 

válogathattak. 

 

A rendezvény keretében megvalósult interaktív programokon összesen 600 gyerek és 100 

felnőtt vett részt. 

Közreműködő szakmai és civil szervezetek: 

- Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola 

- Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 

- KEFAG Zrt.  

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

-  Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály  

- Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája 

- KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete  

- Kecskeméti Planetárium 

- Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

- Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztály 

 

A következő, önkormányzatunk által finanszírozott rendezvényre, a Környezetvédelmi 

Világnapra 2016. június 3. napján került sor a Deák Ferenc téren, ahol játékos 

környezetismereti foglalkozások, interaktív játszóház, egészséges életmóddal kapcsolatos 

tesztek, védett állat és növény felismerés, csillagászati játszóház, készségfejlesztő 

társasjátékok, ügyességi feladatok várták az érdeklődőket. 

 

A rendezvény programjainak részét képezte a középiskolások környezet- és természetvédelmi 

vetélkedőjének eredményhirdetése, valamint a díjak átadása. 

 

A programokon óvodás és általános iskolai csoportok, valamint családok vettek részt több, 

mint 600 fő létszámmal. 

 

Közreműködő szakmai és civil szervezetek: 

 

- Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

- Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály 

- Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület  
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- KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete 

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 

- Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

- Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztály 

- Kecskeméti Planetárium 

- Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont. 

 

A környezet- és természetvédelmi vetélkedő, a Föld Napi Játszóház és a Környezetvédelmi 

Világnap a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. szervezésében valósult 

meg, amelynek költségeihez támogatási szerződés keretében 640.000 Ft-tal járult hozzá 

önkormányzatunk. 

 

 

Önkormányzatunk által finanszírozott rendezvények költségeinek összesítése: 

 

 

 Megnevezés Időpont Költség (Ft) 

1. Környezet- és természetvédelmi vetélkedő 2016. április 14. 

640.000 2. Föld Napi Játszóház  2016. április 22. 

3. 
Környezetvédelmi Világnap  

 
2016. június 3. 

4. 
Középiskolások környezetvédelmi 

vetélkedőjének díjazása  
2016. június 3. 

128.000 Ft + 

járulék = 

151.990,4 Ft 

Összesen ≈ 791.990 Ft 

 

 

 

2. Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2016. június 30-i ülésén a 

158/2016. (VI. 30.) határozatával úgy döntött, hogy a 2016. évben az Európai Mobilitási 

Hét alkalmával ismét egyhetes rendezvénysorozatot szervez. Az esemény hivatalos 

időintervallumához (szeptember 16-22.) igazodva az alábbiak szerint valósítottuk meg a 

programelemeket. 

 

A rendezvénysorozat célja az volt, hogy felhívja a lakosság figyelmét a közlekedési eredetű 

környezetszennyezésre és ennek csökkentésére lehetséges alternatívákat mutasson fel. A cél 

elérése érdekében időszakos forgalomkorlátozásokat, kerékpáros felvonulást és a diákok 

számára környezetvédelemmel és egészséges életmóddal kapcsolatos tudatformáló 

programokat, tevékenységeket szerveztünk. 
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A programsorozat első elemeként 2016. szeptember 16., 19. és 20. napjain (péntek, hétfő 

és kedd) egy „Bringatanoda Roadshow” elnevezésű ügyességfejlesztő és tehetségkutató, 

kerékpározást népszerűsítő programsorozatot szerveztünk, amelyet a Kecskeméti Első Sor 

Sportegyesület valósított meg. A programsorozat keretében a kecskeméti általános iskolai 

nevelés-oktatás 5-8. évfolyamos korosztályai számára (naponta kettő köznevelési 

intézményhez kitelepülve, az intézmények jelentkezései alapján) a kerékpáros 

közlekedésbiztonságról és a kerékpárhasználat szabályairól szóló elméleti bevezetőt követően 

a diákok a kerékpáros közlekedéshez szükséges ügyességfejlesztő akadálypályán tehették 

próbára tudásukat és fejleszthették gyakorlati ismereteiket. A program keretében a diákoknak 

lehetőség nyílt „görgőverseny”-en is részt venni (fém vázszerkezet részét képező görgőkre 

elhelyezett kerékpáron kellett egyhelyben tekerni, amely során a leadott teljesítményt, a 

sebességet és az egységnyi idő alatt „megtett” távolságot egy számítógépes program 

értékelte). 

 

2016. szeptember 17. napján (szombaton) a Szabadság térről indulva (regisztrációt 

követően) városismereti kerékpártúrát szerveztünk a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület 

vezetésével.  

 

A kerékpártúra kettő útvonalon valósult meg, amely során a gyerekek egy rövidebb (Pallasz 

Athéné Egyetem és a Hírös Agóra épületeit érintő útvonal), a felnőttek pedig egy hosszabb 

útvonalat (Pallasz Athéné Egyetem – Kecskeméti Vadaskert – Természet Háza – Hírös Agóra 

épületeit érintő útvonal) kerékpározhattak be.  

 

A „Veloroom” kerékpárbolt és -szerviz által az eseményre felajánlott vásárlási utalványokat 

(6x3000 Ft) 2016. szeptember 18-án, az Európai Autómentes Nap alkalmával sorsoltuk ki a 

városismereti kerékpártúra regisztrált résztvevői (64 fő) között. 

 

A programsorozat következő elemeként 2016. szeptember 19-22. (hétfőtől csütörtökig) 

közötti időszakban a Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi 

Alosztálya és a Közlekedésrendészeti Osztálya közreműködésével a kecskeméti általános 

iskolák 1-4. évfolyamai számára tematikus, interaktív közlekedésbiztonsági, valamint 

közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó bűnmegelőzési foglalkozást szerveztünk, amely során 

a balesetmegelőzési előadók a résztvevők életkori sajátosságaihoz igazodó, pedagógiai 

szempontok figyelembe vételével felépített, játékos foglalkozásokat tartottak. 

 

A Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon épületében fenti említett időszakban, naponta 9-12 óra 

között, óránkénti rotációban, egyidejűleg kettő csoportfoglalkozás valósult meg külön 

teremben. 

 

A közlekedésbiztonsági foglalkozásokon és a rendőrségi intézménylátogatásokon összesen 

480 fő diák vett részt. 

 

A fent említett programokkal részben egyidejűleg, 2016. szeptember 18-24. (vasárnaptól 

szombatig) közötti időszakban ismét veterán kerékpár kiállítást szerveztünk Papp Zoltán 
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kecskeméti veterán kerékpárgyűjtő gyűjteményéből. A veterán kerékpárok egy része a gyűjtő 

nagyapjának, annak a nagykőrösi Papp Sándornak a keze munkáját dicséri, aki a Millenium 

idején már egyedi, méretre szabott kerékpárokat készített, az 1920-as években pedig már 

sorozatban gyártotta a kerékpárokat Papp Sándor és Fia cégnéven. A családi vállalkozás 

1925-ben fióküzletet nyitott Kecskeméten, majd ifj. Papp Sándor 1933-ban a családi 

vállalkozásból kiválva az Arany János utcában önálló kereskedést nyitott, amelyet 1951-ig, az 

államosításig vezetett. 

A kiállításon a kerékpárokon kívül egyéb, a fent említett időkből fennmaradt relikviák is 

bemutatásra kerültek. A kiállítás továbbá kiegészült egy budapesti illetőségű gyűjtő (Dr. 

Podrán Erzsébet) korabeli kerékpárokat ábrázoló képeslap-gyűjteményével. 

 

Az Európai Mobilitási Hét fő programelemét a Kossuth téren 2016. szeptember 18. 

napján megrendezett Európai Autómentes Nap alkotta. 

A Kossuth téren 11.00-18.00 óra között az alábbi programok várták az érdeklődőket: 

 

 750 lóerős, elektromos meghajtású Mercedes-Benz SLS AMG a kecskeméti Mercedes-

Benz Gyár jóvoltából 

 Mercedes-Benz Gyár Sport-osztályának bemutatkozása interaktív programokkal  

 „MOKI”, a MobilKids kampány kedves figurája köszöntötte a gyermekeket 

közlekedésbiztonsági játékokkal 

 A BMW i3 elektromos és a BMW i8 plug-in hibrid autók kiállítása a Linartech 

Autóház hivatalos BMW Márkakereskedés jóvoltából 

 Pneumobil jármű kiállítása 

 Közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési tudásfelmérések, interaktív foglalkozások, 

tesztek és információs pult 

 Környezetvédelmi; vagyon- és személyvédelmi prevenciós demonstráció, tanácsadás 

és tesztek 

 „Előzzük meg a közlekedési állatbaleseteket” demonstráció 

 Veterán kerékpár kiállítás 

 „Leskowsky” kerékpár kiállítás  

 Szivárvány játéktár családi foglalkozás 

 Egészségi állapot felmérés (vérnyomás-,testzsír mérés); energia egyensúllyal, 

mozgással, táplálkozással kapcsolatos tájékoztató anyagok, életmód tanácsadás, 

 „Mennyire biztonságos az Ön otthona?” – önellenőrző kérdések az otthoni 

gyermekbalesetek megelőzéséhez 

 Elsősegélynyújtás-baleseti szimuláció, újraélesztés lépéseinek bemutatása, tesztek  

 Európai információs sátor, játékok, tájékoztatók 

 Kézműves foglalkozások, játszóház óvodás és alsó tagozatos iskolások számára, 

környezetvédelmi mérések és játékok 

 Csillagászati játszóház 

 

A különféle teszteken, ismereti- és ügyességi játékokon, foglalkozásokon résztvevőket a 

közreműködők és önkormányzatunk által biztosított kerékpáros kiegészítőkkel és 

ajándékokkal jutalmaztuk. 
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A Kossuth téri rendezvény szabadon választható programjaival egyidejűleg, 2016. 

szeptember 18. napján a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület közterületi 

kerékpárversenyt szervezett. 

 

A kerékpáros verseny közterületen, a Batthyány utca forgalom elől ideiglenesen lezárt körútig 

terjedő szakaszán (Dobó körúti körforgalomtól a Lestár térig) valósult meg 11.00-16.00 óra 

közötti időszakban, amely az alábbi futamokból állt. 

  

1. Veloroom sprint verseny amatőr, U17 és U19 igazolt versenyzőknek  

2. TPI-TRADE pénzdíjas sprint verseny igazolt U23 és Elit versenyzőknek  

 

3. Decathlon időfutam kicsiknek és nagyoknak 

A verseny 1. és 2. futama bekerült a Magyar Kerékpársportok Szövetség hivatalos 

versenynaptárába, ami egyrészt elismerés, másrészt nagyobb felelősséget jelentett a magasabb 

szintű elvárások szerinti szervezést illetően. 

 

A futamokra összesen 141 versenyző nevezett, amelyből az 1. és 2. futamra 65 igazolt 

kerékpáros indult 9 magyarországi versenyklubot képviselve. A 3. időfutamon pedig 76 

„amatőr” kerékpáros vett részt. 

 

A kerékpárversenyt az alábbi szervezetek támogatták: 

 

- Decathlon (támogatás értéke: 30.000 Ft) 

- TPI TRADE Kft. (támogatás értéke: 85.000 Ft) 

- Veloroom Kft. (támogatás értéke: 75.000 Ft, valamint a kerékpárverseny költségeit 

előfinanszírozta) 

 

A rendezvény napján 16.30 órai indulással kerékpáros felvonulást szerveztünk, rendőri 

biztosítás mellett szakaszos, dinamikus útlezárással, valamint a betorkolló utak 

zárásával.  

 

A felvonulás a Kossuth térről indult a Kápolna utca – Irinyi út – Március 15. utca – Nyíri út – 

Csabay Géza körút – Tatár sor – Jász utca - Nyíri út - Kőhíd utca – Reile Géza utca – Burga 

utca – Batthyány utca útvonalon, majd a Lestár téren keresztül a Kossuth téren ért véget, 

amelyen 320 fő regisztrált kerékpáros vett rész. 

 

A kerékpáros felvonulást követően a regisztrált résztvevők között kerékpár üzletben 

felhasználható vásárlási utalványokat, egy kerékpárt, valamint a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. által felajánlott ajándékcsomagokat sorsoltunk ki. 
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A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága egy egynapos szakvezetést ajánlott fel a Kiskunsági 

Nemzeti Park területén azon köznevelési intézmény számára, ahonnan a legnagyobb számban 

regisztrálnak a kerékpáros felvonulásra az intézmény diákjai. A felajánlást a Kecskeméti 

Corvin Mátyás Általános Iskola nyerte el, ahonnan a legtöbben (22 fő) regisztráltak a 

kerékpáros felvonulásra. 

 

A Dél–alföldi Közlekedési Központ Zrt. a Kossuth téri rendezvény napján ingyenes utazási 

kedvezményt biztosított a számozott helyi járatokon a forgalmi engedély és a 

személyazonosító igazolvány együttes felmutatásával a magántulajdonban lévő gépjármű 

tulajdonosa, vagy üzembentartója számára, ezzel is népszerűsítve a közösségi közlekedést. 

 

A rendezvény napján 07.00 órától 18.00 óráig az alábbi közutak és közterületek kerültek 

lezárásra a motorizált forgalom elől. 

 

- Deák Ferenc tér (Alföld áruház felőli oldala) 

- Lechner Ödön utca 

- Luther köz 

- Arany János utca 

- Kisfaludy utca 

- Festő utca 

- Lestár téri parkolók (zsákparkoló) 

- Kossuth téri parkolók (Lordok Háza előtt) 

- Batthyány utca (Dobó körúti körforgalomtól a Katona József tér irányába) 

- Katona József tér 

- Trombita utca 

 

2016. szeptember 21-én 08.30-13.00 óra közötti időben a Bács-Kiskun Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében KRESZ-SZAFARI közlekedésbiztonsági 

akadályverseny került megrendezésre a Kecskeméti Vadaskert területén. 

A versenyen egyszerre nyolc negyedikes általános iskolai osztály vehetett részt, akik a 

vadaskert nyolc helyszínén kialakított, közlekedésbiztonsággal összefüggő feladatok 

megoldásával versengtek egymással, miközben megismerkedhettek az állatok olyan jellemző 

tulajdonságaival, melyek szorosan kapcsolódnak a közlekedésbiztonsághoz is (pl. szurikáta – 

figyelem, kenguru – gyermekbiztonsági rendszerek, teknősbéka – bukósisak nyújtotta 

védelem, lajhár, csiga – lassan járj tovább érsz, kígyó – bölcsesség, mókus – előrelátás,  stb.) 

A versenyfeladatok között volt gyalogos és kerékpáros észlelhetőségével összefüggő feladat, 

a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által biztosított közösségi közlekedést 

propagáló program, kerékpáros ügyességi akadálypálya, biztonsági öv, gyermek biztonsági 

rendszerek használatával összefüggő feladat, közúti jelzőtáblák ismeretén alapuló feladat. A 

feladatok mindegyike korosztályhoz illeszkedett, nem nélkülözte a gyermekek aktív 

részvételét. A program 08.30 órakor megnyitóval kezdődött és eredményhirdetéssel, 

díjátadóval zárult. 
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Az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozatot támogatta: 

 

 Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

 Veloroom Kft. 

 Decathlon 

 Bath-Ker Kft. Bringa Centrum 

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

 Bácsvíz Zrt. 

 Dél–alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

A rendezvénysorozat szervezésében és megvalósításában közreműködtek: 

 

 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Kecskeméti Rendőrkapitányság 

 Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 

 Kecskeméti Balesetmegelőzési Bizottság 

 Kecskeméti Városrendészet 

 Kecskeméti Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesület 

 Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete 

 Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 

 Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola 

 Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája 

 Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

 Bácsvíz Zrt. 

 Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont 

 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály 

 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 

 KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete 

 Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 

 Kecskeméti Első Sor Sportegyesület 

 Magyar Kerékpárosklub 

 Porta Egyesület 

 Zum Erika (műsorvezető) 

 Leskowsky Albert (kerékpár kiállító) 

 Papp Zoltán (veterán kerékpár kiállító) 

 

Annak érdekében, hogy minél több résztvevő, érdeklődő látogasson el rendezvényünkre, a 

Kecskeméti Televízió, a Gong Rádió, a Petőfi Népe, valamint számos internetes hírportál is 

népszerűsítette a rendezvény programjait. 
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A 32/2016. (VI. 28.) FKAB sz. határozat alapján a bizottság által a rendezvény szervezésére 

biztosított 1.747.000 Ft-ból 1.670.781 Ft került felhasználásra. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és fogadja el az abban 

foglaltakat. 

 

Kecskemét, 2016. szeptember 29.                          

 

 

 

                                                                                                    Gaál József 

                                                                                                        alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2016. (X. 27.) határozata 

 

Beszámoló a "Környezetvédelem Jeles Napjai 2016" rendezvénysorozat önkormányzat 

által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási Hétről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 252-61/2016. számú beszámolót 

és az alábbiak szerint dönt: 

 

 

A közgyűlés a beszámolót elfogadja. 

 


