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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évhez hasonlóan 2011-ben ismét megrendezésre kerül az Európai Mobilitási Hét. Az erre vonatkozó megkeresést és felhívást a napokban juttatta el hozzám a
rendezvényt koordináló Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Fellegi Tamás Miniszter Úr
levelében többek között az alábbi tájékoztatást adta a programsorozatról:
Az Európai Unió Környezetvédelmi Biztosa és a nemzetközi szakmai szövetségek
támogatásával 2011-ben tizedik alkalommal rendezik meg a fenntartható városi mobilitás céljait szolgáló Európai Mobilitási Hetet szeptember 16. és 22. között. Az eseménysorozat magyarországi programjait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogja
össze. A környezetbarát közlekedést népszerűsítő Európai Mobilitás Hét idei jelmondata: „Közlekedj ÖKOsan!”
A közösségi kezdeményezés az első pillanattól fogva kedvező fogadtatásra talált Magyarországon. Az elmúlt évben 2221 európai, köztük 96 magyar települési önkormányzat polgármestere írta alá a Mobilitási Hét Kartáját, ezzel a programok szervezésére, a szeptember 22-i Autómentes Nap megrendezésére és a közösségi, kerékpáros
és gyalogos közlekedés feltételeinek javítását szolgáló állandó intézkedések megtételére vállalkozva.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a programsorozat második évtizedét az elsőnél is
sikeresebbé kívánja tenni, és ebben számít a hazai önkormányzatok tevékeny közreműködésére. A legsikeresebb rendezvények házigazdáinak kiemelkedő áldozatvállalását, a befektetett energiát és munkát a tárca a tervek szerint idén is oklevéllel, szervezői díjakkal és tárgyjutalmakkal (kerékpárokkal) ismeri majd el.
A Mobilitási Héthez kapcsolódóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rajz- és fotópályázatot hirdetett meg. A pályázaton a mottóhoz kapcsolódó üzenetet megjelenítő rajzokkal, fotókkal és egyéb alkotásokkal vehet részt az óvodásoktól középiskolásokig
több korosztály, s közösen készített művekkel a családok is indulhatnak. Tájékoztatom
a Képviselő-testületet, hogy Fellegi Miniszter Úr leveléhez csatolta a pályázati felhívásokat, melyeket 2011. június 10-ig minden dombóvári oktatási intézmény (óvoda,
általános- és középiskola) megkapott. Ezzel más egyéb teendője Önkormányzatunknak
nincs, mert a rajz- és fotópályázatot a továbbiakban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinálja.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által koordinált X. Európai Mobilitási Hét programban való részvételről és a Minisztérium által az alább felkínált lehetőségek közül a(z)
… számú vállalással hozzájárul a környezetkímélő közlekedési módok propagálásához.
1. „Egyhetes rendezvénysorozat szervezése a 2011. év „Közlekedj ÖKOsan!”
központi jelmondatának jegyében.”
2. „Legalább egy olyan hosszú távú intézkedést hozunk, amely elősegíti a személygépkocsi helyett a környezetkímélő, fenntartható városi közlekedés hasz2

nálata. (Legalább egy állandó intézkedés irányul arra, hogy ahol csak lehet, az
utak egy része a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedést szolgálja pl. útlezárás, szélesebb járda, új kerékpár- vagy autóbusz-sáv, új forgalomcsökkentő intézkedés, sebességkorlátozás stb.)”
3. „Európai Autómentes Napot szervezünk: átmenetileg lezárunk egy vagy több
területet, ahol aznap csak gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközökkel szabad majd közlekedni (a lezárás javasolt időtartama: a reggeli munkakezdés előtt egy órával kezdődik és munkaidő vége után egy órával fejeződik
be). Autómentes Európai nap rendezvényt lehetőleg 2011. szeptember 22-én,
csütörtökön kell megrendezni.”
Felhatalmazza a Polgármestert a 2011. évi Karta aláírására, a további előkészítő lépések valamint a lebonyolítás végrehajtására.
Határidő: 2011. szeptember 26.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Dombóvár, 2011. június 14.
Szabó Loránd
Polgármester
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1. számú melléklet
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