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E L Ő T E R J E S Z T É S

MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. június 27-i ülésére az Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról

Tisztelet Képviselőtestület!

2019. szeptember 16-22. között tizennyolcadik alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet,
a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő programsorozatot. A rendezvény
idei évi mottója: "Sétálj velünk", a szemléletformálással a biztonságos gyalogos és kerékpáros
közlekedésre, a tisztább, fenntarthatóbb városi közlekedésre hívja fel a figyelmet.

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányának célja az, hogy az önkormányzatokat
fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, és a polgárokat pedig az egyéni
autóhasználat helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, illetve kerékpározásra, és
gyaloglásra buzdítsa.

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényen a különböző közlekedési módok
igénybevételét, a közlekedési multimodalitás jelentőségét kívánják a lakosság körében népszerűsíteni
a szükségtelen autózással szemben.

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre népszerűbb Magyarországon,
2017-ben rekordszámú, 267 település vett részt a programokban, ezzel Magyarország a 3. helyet
szerezte meg az európai uniós tagországok között.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a rendezvény nemzeti koordinátoraként ezúttal is arra
törekszik, hogy minél több állampolgárhoz jusson el az eseménysorozat üzenete, és ebben számít a
hazai önkormányzatok tevékeny közreműködésére.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a rendezvény nemzeti koordinátoraként azzal a kéréssel
fordult hozzám, hogy fontoljam meg Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi
kampányához való csatlakozás lehetőségét, és javasoljam a részvételt a képviselőtestületnek.

2013. óta több alkalommal is csatlakoztunk az „Európai Mobilátási Hét”-hez, ezen alkalmakor az egy
napos rendezvény szervezését vállaltuk, mely nagy sikert aratott a gyerekek körében.
Az „Európai Mobilitási Hét”-hez csatlakozás esetén az alábbi vállalásokat teheti a Képviselő-testület:

1.) Egy hetes tevékenység megszervezése 2019. szeptember 16-tól (hétfő) és 22-ig (vasárnap),
az ez évi kampány „a biztonságos gyaloglás és kerékpározás” témáját figyelembe véve, a
„Sétálj velünk!” felhívás keretében.
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2.) Legalább egy új állandó intézkedés megvalósítása, amely hozzájárul a magánhasználatú
személygépkocsiról a környezetbarát közlekedési eszközre történő áttéréshez.

Ahol lehetséges, ez(ek) az intézkedés(ek) jelentsen(ek) az úthasználatra vonatkozó tartós
változást a sétautak, kerékpárutak vagy a közösségi közlekedés javára (pl. útlezárás, járdák
szélesítése, új kerékpár- vagy autóbuszsáv kialakítása, forgalomcsillapítás, vagy
sebességkorlátozás).

3.) Autómentes Nap lehetőleg 2019. szeptember 22-én kerüljön megrendezésre.

Autómentes Nap szervezése egy (vagy több) terület elkülönítésével, amely(ek) legalább egy
teljes napra (a normál munkaidőt megelőző 1 órányi időtartamtól az azt követő 1 órányi
időtartamig) kizárólag gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára van(nak)
fenntartva.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzunk az Európai Mobilitási Hét
rendezvénysorozathoz, és vállaljuk az 1), 2) és 3) pontokban foglaltakat.

Határozati javaslat

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Innovációs és Technológiai Minisztérium
kezdeményezésére csatlakozik a 2019. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő „Európai
Mobilitási Hét”-hez azzal, hogy

1. Egy hetes tevékenység megszervezése 2019. szeptember 16-tól (hétfő) és 22-ig (vasárnap), az
ez évi kampány „a biztonságos gyaloglás és kerékpározás” témáját figyelembe véve, a „Sétálj
velünk!” felhívás keretében.

2. Legalább egy új állandó intézkedés megvalósítása, amely hozzájárul a magánhasználatú
személygépkocsiról a környezetbarát közlekedési eszközre történő áttéréshez.

Ahol lehetséges, ez(ek) az intézkedés(ek) jelentsen(ek) az úthasználatra vonatkozó tartós
változást a sétautak, kerékpárutak vagy a közösségi közlekedés javára (pl. útlezárás, járdák
szélesítése, új kerékpár- vagy autóbuszsáv kialakítása, forgalomcsillapítás, vagy
sebességkorlátozás).

3. Autómentes Nap lehetőleg 2019. szeptember 22-én kerüljön megrendezésre.

Autómentes Nap szervezése egy (vagy több) terület elkülönítésével, amely(ek) legalább egy
teljes napra (a normál munkaidőt megelőző 1 órányi időtartamtól az azt követő 1 órányi
időtartamig) kizárólag gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára van(nak)
fenntartva.
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