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Hatźtrozati jav as|at a bizottsźĘ számźtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés mestárcv a|äsźń.

Tisztelt Képviselő-testü|et!

I. Előzmények
2014. évben tizenharmadik alkalommal keľtil megĺendezésÍe az Európai Mobilitási Hét, melynek ez
évi jelmonda: ,,A mi utcánk, a mi jövőnk!''
A programsorozat tetőpontja a szeptember fI-ei Európai Autómentes Nap rendezvény, amely során a
résztvevő települések egy vagy több területet egésznaprakizźrő|ag a gyalogosok, a kerékpárosok és a
közĺĺsségi közlekedés számárataľtanak fenn'

onkormányzatullk az e|mtit években is csatlakozott a pľogľamsorozathoz' Kerületünkben tava|y

szeptembeľ fl'-én, pénteki napon kertilt megrendezésÍe az esemény a Tavaszmező utcában. A
ľendezvéný a Jőzsefvźtľosi Kozösségi Hźnak Nonpľofit Kft' szervezte, melyen több óvodából és
általános iskolából vettek rész gyerekek. A programok nagy része a levegőszennyezés témakörére
épülő, a környezettudatosság elmélyítését szo|gá|őjátékos feladatok voltak, de sor került kerékpáľos
akadályverseny lebonyolítására is.

il. íT

1g

/ r ('
ĺ b-^,lŁllł 

AtJi]



II. A beteľjesztés indokolása
Az előterjesztés mellék|etét képezi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megküldött 2014. évi
Karta, melynek a|áirásáva| a Józsefuárosi onkoľmányzat csatlakozik a programsorozathoz.

III. TényáIlási adatok
Az Euľópai Mobilitási }Jét f014. szeptembeľ 16. és 2f ' között kerül megľendezésre, az onkormányzat
azá|ta| válik résztvevójévé az eurőpai kezdeményezésnek, hogy az ez évi Kaľtában foglaltakat
vállalva, hogy

a) egyhetes rendezvénysoľozatot szervęz, vagy
b) legalább egy tú állandó intézkedést hoz |étre, amely elősegíti a személygépkocsi helyett a

kornyezetkímé l ő, fennt arthatő közlekedé s i mó dok haszná|attlt, v agy
c) Euľópai Autómentes Napot szervez, vagyis legalább egy napra |ezär egy vagy több területet,

aho| aznap csak gyalog, kerékpáľral vagy kcizösségi kĺjzlekedési eszközökkel szabad majd
közlekedni.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése
Javas|om idén is az Európai Autómentes Nap megszewezését, melyet 2013' szeptember fL-én (hétfőn)
javaslok megtaľtani, a rendezvény-szervezési feladatokat a JóHír Józsefuárosi Nonpľoťrt Kft. látja el.

V. A dłintés célja' pénzĺigyĺ hatása
A tavalyi évhez hasonlóan idén is az óvodás és általános iskolás gyerekek környezettudatos fejlődését
cé|ozzák a megszeľvezésre keriilő programok.
A rendezvények megszervezésére a fedezet (1 millió Ft) rendelkezésľe áll JóHír Józsefuáľosi
Nonpľofit Kft . egyéb önkoľmányzati rendez:ĺény címén.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése
A Képviselő-testiilet dontését a helyi onkormányzatokľól szóló 201l. évi CLXXXIX. töľvény 10. $ (2)
bekezdése és 41. $ (3) bekezdése alapján hozzameg.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozztijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a f0I4. évi Kaľtában foglaltakkal egyetért, felkéri a polgármestert
az Eurőpai Mobilitási Hét-Európai Autómentes Nap _ ,,A mi utcĺĺnk, a mi jövőnk|,, f0I4. évi
KartźĘ źtnak a|źĺír tsát a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Kaľta a|áirásźtnakvégső hatráľideje2D|4. szeptember 1.

Budapest, 2014. augusztus 15.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző
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Euľópai Mobi|itási Hét
Euľópai Autómentes Nap,,Autó nélkül a városban!,'
A|ulírottak kije|entjÜlĺ hogy csatlakozni kívánunk a 20;l4. szeptembeľ 1G22. kozott megrendezésre
kerü|ő Európai Mobilitási Héthezazal, hogy:

! rgyhetes rendezvénysorozatot szervezt.ink a 2O1 ,éVi, ,,A mi utcánk, a mijövőnk,,
központĺ jeImondat szelIemiségében.

fi Legalĺbb egy új álIandó intézkedést hozunk, ame|y e|őnyben részesíti a kornyezetbarát
köz|ekedésimódokataszemé|ygépkocsĺhaszná|atáva|szemben.

o Aho| lehetséges, ezen intézkedések kozü| lega|ább egy bĺztosÍtja a közforgaImú terrjIeten

a gyalogos, a kerékpáros Vagy a közosségi közlekedés térnyeľését (pl. útlezárás,járdaszé|esítés,
új kerékpár- vagy autóbuszsáv kialakítása, rÍj forga|omcsĺlIapító intézkedés, sebességcsökkentő
kor|átozás, stb.).

D n, ,,Európai Autómentes Nap keretében egy te|jes napra kia|akÍtunk egy vagy több
köaerÜ|etet,kizáró|ag a gya|ogos, a kerékpáros és közösségi köz|ekedés számára
(a |ezárás javaso|t időtartama: a regge|i munkakezdés előtt egy óráva| kezdődik és a muńkaĺdő
vége után egy óráva| fejeződik be).

oAz Autómentes Nap Iehető|eg 2014. szeptember 22-én kerü| megrendezésre.

teIepü|é,si önkoľmányzat
(város / fővárosĺ kerü|et / község)

po|9ármester

r rovonK!
szepĽember 16-2Z,

Az az önkorm ányzat., ame|y mindhárom fenti feltételt Vá|la|ja, a rendezvény ,,arany
fokozatú,,résztvevójévé vá|ik és nevezhet az Európai Mobi|itási l-lét nemzetkÖzi díjára,

A2014. év során korábban hozott á||andó ĺntézkedés a|apján is |ehet nevezni, amennyiben az az
Európai MobiIitási Hét a|att kerül kĺhirdetésre vagy nyer támogatást.
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