
  
  

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2016. június 28-án 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap megrendezése 

  

 

Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda 

    Dr. Bodóczky Judit irodavezető 

Műszaki Osztály  

                                      Csányi Katalin osztályvezető  

 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta: 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



Kecskemét Megyei Jogú Város  

            Alpolgármestere 

 

Ügyiratszám: 252-11/2016. 

Ügyintéző: Gózon Tamás 

 

ELŐTERJESZTÉS 
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Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 3.4.1. pontja alapján a 

tárgyban készült közgyűlési előterjesztést megtárgyalni, és az abban foglaltakat 

véleményezni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2016. május 31. 

 

 

 

                                                                                                          Gaál József 

                                                                                                        alpolgármester 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2016. (VI. 28.) FKAB. sz. határozat 

 

Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap megrendezése 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült 252-11/2016. számú közgyűlési előterjesztést a 

közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Tisztelt Közgyűlés! 

 

2016. szeptember 16. és 22. között hagyományosan megrendezésre kerül európai szinten a 

fenntartható városi mobilitás céljait szolgáló Európai Mobilitási Hét. Magyarországon a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) koordinálja és segíti az idei 

évben is az Európai Mobilitási Hét és/vagy Európai Autómentes Nap megrendezését 

felvállaló önkormányzatok munkáját. 

 

A Minisztérium megküldte önkormányzatunk számára az Európai Mobilitási Hét Kartát, 

amelynek elfogadásával önkormányzatunk az alábbi lehetőségek közül választhat: 

 

- Egy hetes rendezvénysorozatot szervezünk 2016 központi témájának, az „Intelligens és 

fenntartható mobilitás - megtérülő befektetés Európának” jegyében, az „Ésszerű 

közlekedés. Hatékony gazdaság.” jelmondat szellemiségében. 

 

- Legalább egy olyan új, állandó intézkedést hozunk, amely hozzájárul a gépkocsival 

történő közlekedés helyett valamely környezetbarát közlekedési módra való áttéréshez. 

 

Amennyiben lehetséges, ezen intézkedések legalább egyike állandó jelleggel segítse elő 

a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedés térnyerését az autós közlekedéssel 

szemben (pl. útlezárás, járda kiszélesítése, új kerékpár- vagy buszsáv, új 

forgalomcsillapító eszközök, sebességkorlátozás). 

 

- Autómentes Napot szervezünk, amelynek keretében legalább egy teljes napra (a 

szokásos munkaidő előtt egy órával kezdődően a munkaidő vége után egy óráig) egy 

vagy több közterületet kizárólag gyalogos, kerékpáros, ill. közösségi közlekedés 

számára tartunk fenn. Az Autómentes Napot lehetőség szerint 2016. szeptember 22-én, 

csütörtökön kell megrendezni. 



Önkormányzatunk 2001-2014. időszakban minden évben Európai Autómentes Napot 

szervezett a Kossuth téren, majd a 2015. évben első alkalommal nyílt lehetőség egy egész 

hetes programsorozat, az Európai Mobilitási Hét megvalósítására. 

 

Önkormányzatunk a tárgyi rendezvény költségeinek fedezetét az elmúlt évekhez hasonlóan 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati 

rendelete 2/b. mellékletének 2023111 számú, Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 

(továbbiakban: Környezetvédelmi Alap) elnevezésű előirányzata terhére biztosítaná. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

(továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet 3.1.5. pontja alapján a Fejlesztési, Környezetvédelmi és 

Agrár Bizottság (továbbiakban: Bizottság) az 5/2016. (II. 16.)  FKAB. számú határozatával 

döntött a Környezetvédelmi Alap számára biztosított költségvetési előirányzat felosztásáról, 

amelynek 2. pontja szerint a tárgyi rendezvény költségeire 1.200.000 Ft fordítható. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Európai Mobilitási Héthez és Európai Autómentes 

Naphoz kapcsolódó programok megvalósítására vonatkozóan utófinanszírozás keretében 

egyedi támogatási lehetőséget biztosított azon települési önkormányzatok számára, amelyek 

hivatalosan részt vállaltak a tárgyi rendezvények szervezésében. Ennek keretében a 

Minisztérium úgy döntött, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

számára 547.500 Ft. keret erejéig vissza nem térítendő támogatási lehetőséget biztosít. 

 

A fentiek alapján 2015. december 11. napján létrejött AMN-32/2015. támogatási szerződés 

szerint benyújtott szakmai- és pénzügyi beszámolóban foglaltakat a közreműködő 

szervezet maradéktalanul elfogadta, ezért a Minisztérium az igényelhető keret teljes 

összegét (547.500 Ft) 2016. május 3. napján átutalta önkormányzatunk számára. 
 

A Minisztérium által biztosított támogatás összege a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi, 

ezért az így rendelkezésre álló többlet forrás felhasználásáról az SZMSZ szerint a 

Bizottságnak kell döntenie. 
 

A Bizottság számára azt a javaslatot tettem, hogy a Minisztérium által a 2015. évi 

rendezvénysorozat támogatására vonatkozóan átutalt, a Környezetvédelmi Alap 2016. évi 

bevételét képező többletforrást az Európai Mobilitási Hét 2016. évi rendezvényeinek 

finanszírozására fordítsa önkormányzatunk a programsorozat tartalmának bővítése, 

fejlesztése, valamint a szélesebb körű célközönség elérése érdekében. 

 

A Bizottság a közgyűlési előterjesztés postázását követően dönt az Alapban rendelkezésre álló 

többletforrás felosztásáról, ezért erről az ülésen tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. 

 

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlés számára, hogy a Karta elfogadásával 

Európai Mobilitási Hetet, valamint annak keretében Európai Autómentes Napot 

szervezzen önkormányzatunk. A teljes programsorozat megvalósítása a Karta szerint ismét 

egy magasabb szintű önkéntes feladatvállalás teljesítésére adna lehetőséget. 

 

Az Európai Mobilitási Hét hivatalos időintervalluma minden évben szeptember 16-22., ezért 

ehhez igazodva, ugyanezen időszakban terveznénk megvalósítani programsorozatunkat. 

 

 

 

 



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

és kedd) egy „Bringatanoda Roadshow” elnevezésű iskolai, kerékpározást népszerűsítő 

programsorozatot terveznénk megvalósítani. A programsorozat keretében a kecskeméti 

általános iskolai nevelés-oktatás 5-8. évfolyamos korosztályai számára (naponta 2-3. 

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 tehetnék 

próbára tudásukat és fejleszthetnék gyakorlati ismereteiket. A program keretében lehetőség 

nyílna „görgőverseny”-en részt venni (fém vázszerkezet részét képező görgőkre elhelyezett 

kerékpáron kellene egyhelyben tekerni, amely során a leadott teljesítményt, a sebességet és az 

egységnyi idő alatt „megtett” távolságot egy számítógépes program értékeli). 

 

A „Bringatanoda Roadshow” egyik állomását 2016. szeptember 17. napján (Szombaton) a 

Főtéren szeretnénk megrendezni. 

 

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

időszakban a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság közreműködésével a kecskeméti általános iskolák 1-4. évfolyamai 

számára közlekedésbiztonsági, valamint közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó bűnmegelőzési 

foglalkozást szerveznénk, amely során a résztvevők az életkori sajátosságukhoz igazodóan, 

pedagógiai szempontok figyelembe vételével felépített, elsősorban a gyalogos közlekedési 

szabályok ismereteinek elmélyítése céljából játékos foglalkozásokat tartanának a 

balesetmegelőzési előadók. 

 

A foglalkozások a fenti említett időszakban, naponta 8-12 óra között, óránkénti rotációban, 

egyidejűleg három foglalkozásra lenne lehetőség külön termekben, csoportonként 30 fős 

létszámmal. 

 

A harmadik programelemként a fent említett programokkal részben egyidejűleg, 2016. 

szeptember 19-24. (hétfőtől szombatig) időszakban ismét veterán kerékpár kiállítást 

szerveznénk Papp Zoltán 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 kerülnének. A kiállítás továbbá kiegészülne egy budapesti illetőségű gyűjtő (Dr. 

Podrán Erzsébet) korabeli kerékpárokat ábrázoló képeslap-gyűjteményével. 

 

A tervezett közlekedésbiztonsági, valamint közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó 

bűnmegelőzési foglalkozásokat, a veterán kerékpár és képeslap kiállítást azonos helyszínen, a 

Hírös Agóra-Ifjúsági Otthon épületében lenne célszerű megvalósítani.  

 

A rendezvénysorozat fő programelemét az idei évben is az Európai Autómentes nap 

alkotná.  

 

A tapasztalatok (helyszíni becslések és regisztrált résztvevők száma) alapján megállapítható, 

hogy a legnagyobb látogatottságot a 2013. és 2015. évben, vasárnap megtartott rendezvény 

esetében értük el, ezért a lakosság minél szélesebb körű elérése érdekében a Kossuth téri 

rendezvényt 2016. szeptember 18. napján, vasárnap célszerű és indokolt megrendezni. 

 

 



A Kossuth téri rendezvényt az alábbi szervezetekkel együttműködve terveznénk 

megvalósítani: 

 

 

 Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

 Linartech Autóház Kft. (BMW márkaképviselet) 

 Freudenberg Simmeringe Kft. 

 Kärcher Center Ifesz (Ifesz Kft.) 

 Bácsvíz Zrt. 

 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Kecskeméti Rendőrkapitányság 

 Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 

 Kecskeméti Balesetmegelőzési Bizottság 

 Kecskeméti Városrendészet  

 Kecskeméti Polgárőrség Egyesület 

 Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete 

 Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai 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  

 Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont 

 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály 

 Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 

 Kecskeméti Szatyor Egyesület 

 KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete 

 Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 

 Porta Egyeseület 

 Kreatív Út Egyesület 

 Kecskeméti Első Sor Sportegyesület 

 Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány 

 Magyar Kerékpárosklub 

 Dél –alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

A rendezvény napján többek közt környezetvédelemmel, egészséges életmóddal, 

közlekedéssel kapcsolatos programok, csoportfoglalkozások, előadások, tudásfelmérő tesztek, 

bemutatók, játékos oktatások, kézműves foglalkozások, kerékpár szerviz, veterán és egyedi 

kerékpárok kiállítása, EU Információs sátor, egyedi építésű, alternatív meghajtású járművek, 

valamint hibrid- és elektromos meghajtású személygépjárművek kiállítása várná az 

érdeklődőket. 

 

A szabadon választható, folyamatos programok ideje alatt lehetőség nyílna a kerékpárok 

alvázszámának rendőrség általi regisztrációjára, ezzel is elősegítve a kerékpár-eltulajdonítás 

bűncselekmények felderítését. 

 

A Kossuth téri rendezvény szabadon választható programjaival egyidejűleg, 2016. szeptember 

18. napján a Kecskeméti Első Sor Sportegyesület önkormányzatunk közreműködésével, de 

fizikailag önállóan, saját felelősségére, a közútkezelői előírásoknak megfelelően az elmúlt év 

sikereire figyelemmel 2016-ban is megszervezné a Batthyány utca közúti szakaszán (Dobó 



körúti körforgalomtól a Lestár tér irányába) a „Kecskeméti Kétkarikás” elnevezésű 

kerékpárversenyt. 

 

Az egyesület elképzelése szerint, az összességében 4 óra időtartamú kerékpáros versenyt az 

alábbi kettő részre lehetne bontani. 

 

1. Egyéni időfutam kicsiknek és nagyoknak: Mindenki megadott időközönként 

egyesével indulna, korra és nemre való tekintet nélkül teljesítheti a lezárt időfutam 

pályát. Nem igényelne különösebb fizikai felkészülést és bármilyen, de jó műszaki 

állapotban lévő kerékpárral teljesíthető. A nyertes az lenne, aki a legrövidebb idő alatt 

teljesíti a kijelölt útvonalat.  

 

2. Sprintverseny profiknak: A fentiektől eltérően itt egyszerre négy versenyző indulna, 

amelynek lebonyolítása egyenes kieséses rendszerben történne (az utolsók kiesnek, az 

első továbbjut). Ez a "selejtező" pedig egy nagydöntővel végződne. A program az 

általános versenyidőszak után történne, ezért a legjobb magyarországi kerékpárosok is 

részt tudnának venni. 

 

A Batthyány utca vizsgált szakaszának zárása esetén a tűzoltó gépjárművek vonulása 

időveszteség nélkül megoldott a Lechner Ödön utca - Deák Ferenc tér (személyi biztosítással 

lezárni tervezett közterület) irányú útvonalon. 

A Batthyány utca tárgyi szakaszának autóbusz forgalma a lezárás ideje alatt a Horváth Döme 

körút – Bajcsy-Zsilinszky körút útvonalra biztonságosan átterelhető.   

 

A Kossuth téri rendezvény napján 16.00 óra és 16.30 óra között hagyományosan 

kerékpáros felvonulást szerveznénk rendőri biztosítás mellett szakaszos, dinamikus 

útlezárással, valamint a betorkolló utak zárásával.  

 

Terveink szerint a felvonulás a Kossuth térről indulna 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 érne véget. 

 

A kerékpáros felvonulást követően a regisztrált résztvevők között értékes ajándékokat 

sorsolnánk ki. 

 

Továbbá kezdeményezem, hogy a Dél–alföldi Közlekedési Központ Zrt. a Kossuth téri 

rendezvény napján ingyenes utazási kedvezményt biztosítson 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 Kossuth téri rendezvény napján, az elmúlt években hagyományosan időszakos lezárásra 

került egyidejűleg több közterület a motorizált közlekedés elől. 

 

2016. szeptember 18. napján (vasárnap) 07.00 órától 18.00 óráig a tavalyi évhez 

hasonlóan az alábbi közterületek lezárását javaslom: 

 

- De{k Ferenc tér (Alföld {ruh{z felőli oldala) 

- Lechner Ödön utca 

- Luther köz 

- Arany J{nos utca 

- Kisfaludy utca 

- Festő utca 



- Lest{r téri parkolók (zs{kparkoló) 

- Kossuth téri parkolók (Lordok H{za előtt) 

- Batthy{ny utca (Dobó körúti körforgalomtól a Katona József tér ir{ny{ba) 

- Katona József tér 

- Trombita utca 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti 

döntés meghozatalára. 

 

Kecskemét, 2016. május 31.                       

 

 

 

  

                                                                                                       Gaál József 

                                                                                                         alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

 

Határozat tervezet  
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2016. (VI. 30.) határozata 

 

Európai Mobilitási Hét/Európai Autómentes Nap megrendezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Gaál József alpolgármester 252-

11/2016. számú előterjesztését és az alábbiak szerint dönt: 

 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 16-22. időszakban 

Európai Mobilitási Hetet szervez, egyben elfogadja a 2016. évi Európai Mobilitási Hét 

Kartát. 

 

 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy írja alá a 2016. évi 

Európai Mobilitási Hét Kartát és intézkedjen a rendezvény Kartában foglaltak szerinti 

megrendezéséről. 

 

Felelős: Gaál József alpolgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat 

részeként Európai Autómentes Napot szervez, amelynek keretében 2016. 

szeptember 18. napján 07.00 – 18.00 óra között a  

 

- 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),  

- Katona József tér,  

- Batthyány utca (Dobó körúti körforgalomtól a Lestár tér irányába),  

- Trombita utca 

 

közterületek legyenek lezárva a motorizált közlekedés elől. 

 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

Határidő: értelemszerűen 


