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ELŐTERJESZTÉS 

a „Millió lépés az iskoládért” programhoz való csatlakozásról 

 a Képviselő-testület 2023. március 23-ai soron kívüli ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Aktív Magyarország Program támogatásával idén március 27-én startol a „Millió lépés az 

iskoládért” program, melynek célja, hogy a tanulókat, a szülőket – és mindenkit, aki szívesen 

segítené régi iskoláját – 77 napon keresztül mozgásra ösztönözze.  

A kihívásban a Millió lépés mobilapplikáció letöltésével lehet részt venni, amelyben a lépések 

mellett további 60-féle mozgásforma alakítható át lépésszámmá. A kihívás 11 hete alatt 

minden héten más-más kihívó – ismert közéleti személy, sportoló vagy szervátültetett – 

inspirál a mozgásra.  

A kihívás résztvevői virtuálisan végigjárják és megismerik az Országos Kékkör túraútvonalait 

és legszebb látnivalóit, a napi rendszerességgel küldött „Tudtad-e?” üzenetekből pedig egyre 

több és több ismeretre tesznek szert az egészséges életmód és a mozgás fontosságáról.  

A verseny célja minél több résztvevő bevonásával rendszeres mozgással lépéseket gyűjteni az 

iskoláknak, és minél többször végigjárni a Kékkört. A támogatásnak köszönhetően az Aktív 

Magyarország Program felajánlásaként 100 iskola 1 millió forintos sportszervásárlási 

támogatásban részesülhet. 

 

Mivel közös felelősségünk a gyermekek egészséges életmódra nevelése, és a 100 millió forint 

nem elegendő minden, a játékban részt vevő iskola támogatására, ezért a programban 

megkeresésre kerültek az önkormányzatok annak érdekében, hogy a közigazgatási területükön 

lévő iskolák részvételét ösztönözzék a Millió lépés az iskoládért című programban. 

 

A résztvevő önkormányzatok támogatásként vállalják, hogy népszerűsítik a kampányt és 

300.000 forint sportszertámogatást biztosítanak a területükön lévő valamennyi iskolának, 

amely legalább ötször teljesíti az Országos Kékkör távját. 

Minden önkormányzatot, amelyik vállalja a fenti anyagi támogatást, e kihívást népszerűsíti a 

helyi médiumokon keresztül is, valamint elhelyezi honlapján a Millió lépés az iskoládért 

bannert, megjelenítünk a program honlapján (www.milliolepes.hu).  

A programban való részvétellel a kihívást támogató önkormányzatok bemutathatják, 

mennyire fontos számukra az aktív életmód és a jövő generáció egészségének megőrzése. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzunk a „Millió lépés az iskoládért” 

programhoz, vállaljuk a program népszerűsítését, és a 300.000 Ft értékű sportszertámogatás 

biztosítását az arra érdemes intézményeknek, hogy együtt segíthessünk iskoláinknak, és minél 

több emberhez juttassuk el az egészséges életmód üzeneteit. 



 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az Aktív Magyarország 

Program kezdeményezésére 2023. március 27-től meghirdetett „Millió lépés az iskoládért” 

programhoz. Vállalja a kampány népszerűsítését és a 300.000 Ft értékű sportszertámogatás 

biztosítását az arra érdemes intézményeknek, szem előtt tartva az egészséges életmód 

üzenetének minél több emberhez való eljuttatását. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Marcali, 2023. március 22. 

 

 

       dr. Sütő László s.k. 

           polgármester 


