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)>:)i\ számú előterjesztés 

az Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap 
országos rendezvényéhez történő csatlakozásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Európai Mobilitási Hét rendezvény célja a városi mobilitás hosszú távú befolyásolása, valamint 
az európai polgárok egészségügyi állapotának és életminőségének javítása. Kerületünk több éve 
aktív résztvevője a kezdeményezésnek. A 2012. évben az Autómentes Nap rendezvényhez 
csatlakoztunk, mely program a kerületi iskolák részvételével zajlott. 
A rendezvényhez minden évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívását követően, képviselő
testületi döntésnek megfelelően, a Mobilitási Hét Kartájának (a továbbiakban: Karta) aláírásával 
csatlakoztunk. Ez évben még nem érkezett meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívása a 
csatlakozásra, de annak érdekében, hogy az - eddigi tapasztalatok alapján - igen szűkre szabott 
határidőt ne késsük le, javasolom, hogy a csatlakozásról szóló döntést hozzuk meg, így a felhívás 
megérkeztekor aKarta aláírásával azonnal megtörténhet a regisztrációnk az eseményre. 
Javasalom továbbá, hogy ez évben is a 2013. szeptember 22-én megrendezendő Autómentes Nap 
eseményéhez csatlakozzunk. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Európai Autómentes Nap 1998 óta minden évben szeptember 22-én megtartott 
rendezvénysorozat, amely fel kívánja hívni a városban élők, valamint a városvezetés figyeimét a 
megnövekedett autóforgalom okozta problémákra, a felelősségteljes közlekedési mód 
megválasztására, az ember- és környezetbarát városi közlekedés, valamint a közösségi, a 
kerékpáros és a gyalogos közlekedés előnyeire. Igen fontos szempont ezen túl, a gyermekek, 
fiatalok, az eseményen résztvevők számára a biztonságos közlekedés szabályainak bemutatása, 
azok gyakorlása, játékos, valamint a közlekedésben "élesben" történő rögzítése. 
A rendezvényen való részvétellel felhívjuk a figyelmet a környezetvédelemre, a környezettudatos 
magatartásra, rávilágítunk környezetünk megóvásának fontosságára, a közösségi és gyalogos 
közlekedés, valamint a kerékpározás előnyeire. 
AKarta elfogadásával és aláírásával Kőbánya ismét az európai kezdeményezés résztvevőjévé válik, 
így a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tovább erősíti azon törekvését, hogy célja a városi mobilitás hosszú távú 
befolyásolása, a környezettudatos magatartás formálása, a környezetbarát városi közlekedés további 
alakítása. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Autómentes Nap 2013. rendezvényhez történő csatlakozás feltétele aKarta aláírása, és ehhez 
Képviselő-testület döntése. Az Autómentes Nap 2013 programjára az augusztusi képviselő-testületi 
ülésen teszek j avaslatot 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 
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Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

. .. /2013. (IV. 18.) határozata 
az Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap 

országos rendezvényéhez történő csatlakozásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által kiírásra kerülő, 2013. szeptember 22-én tartandó Autómentes Nap 
rendezvényéhez. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozás érdekében a Mobilitási Hét 
Kartájátírja alá. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 


