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Eloterjesztes a Kepviselo-testiilet reszere 

~. szamu eiOterjesztes 

az Europai Mobilitasi Het- Automentes Nap 
orszagos rendezvenyehez tOrteno csatlakozasrol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

Az Eur6pai Mobilit<isi Het rendezveny fo celja a varosi mobilitas hosszu tavu befolyasolasa, 
az eur6pai polgarok egeszsegtigyi allapotanak es eletminosegenek javitasa. 
Kobanya teibb eve aktiv resztvevoje a kezdemenyezesnek. A 2013. evben az Aut6mentes Nap 
rendezvenyhez csatlakoztunk, es a helyi programot a kertileti iskolak es 6vodak reszvetelevel, 
nagy sikerrel tartottuk meg. 
A rendezvenyhez iden is a Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium felhivasara- kepviselo-testtileti 
dontes alapjan - a Mobilitasi Het Kartajanak (a tovabbiakban: Karta) alairasaval lehet 
csatlakozni. A Karta az eloterjesztes 2. mellekletet kepezi. 
Javasolom, hogy iden is csatlakozzunk a 2014. szeptember 22-en (hetfOn) megrendezendo 
Aut6mentes Nap esemenyehez. 

II. Hatasvizsgalat 

Az Eur6pai Aut6mentes Nap 1998 6ta minden evben szeptember 22-en megtartott 
rendezvenysorozat, amely fel kivanja hivni a varosban elok, valamint a varosvezetes 
figyelmet a megnovekedett aut6forgalom okozta problemakra, a felelossegteljes kozlekedesi 
m6d megvalasztasara, az ember- es kornyezetbarat varosi kozlekedes, valamint a kozossegi, a 
kerekparos es a gyalogos kozlekedes elonyeire. Igen fontos szempont ezen tul, a gyermekek, 
a fiatalok, az esemenyen resztvevok szamara a biztonsagos kozlekedes szabalyainak 
bemutatasa, azok gyakorlasa, jatekos, valamint a kozlekedesben ,elesben" tOrteno rogzitese. 
A rendezvenyen val6 reszvetellel felhivjuk a figyelmet a kornyezetvedelemre, a 
kornyezettudatos magatartasra, ravilagitunk kornyezettink meg6vasanak fontossagara, a 
kozossegi es gyalogos kozlekedes, valamint a kerekparozas elonyeire. 
A Karta elfogadasaval es alairasaval Kobanya ismet az eur6pai kezdemenyezes resztvevojeve 
valik, igy a korabbi evek gyakorlatanak megfeleloen Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
Onkormanyzat tovabb erositi azon tOrekveset, hogy celja a varosi mobilitas hosszu tavu 
befolyasolasa, a kornyezettudatos magatartas formalasa, a kornyezetbarat varosi kozlekedes 
tovabbi alakitasa. 



III. A vegrehajtas feltetelei 

AzAut6mentes Nap 2014. evi rendezvenyhez t0rten6 csatlakozas feltetele a Karta alairasa, es 
ehhez a Kepvisel6-testiilet dontese. 
A program megszervezesehez es lebonyolitasahoz sziik:seges forras a Budapest F6varos X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) 
onkormanyzati rendelet 5. melleklet 3. 1. soran 700 EFt erejeig biztositott. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. jfulius J~.'.' 

Radvanyi Gabor:. 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 



I. melleklet az e!Oterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat KepviselO-testiiletenek 

.. ./2014. (VI. 26.) hatarozata 
az Europai Mobilitasi Het- Automentes Nap 

orszagos rendezvenyehez torteno csatlakozasrol 

1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkorm{myzat csatlakozik a Nemzeti Fejlesztesi 
Miniszterium altai kiirt, 2014. szeptember 22-en tartand6 Aut6mentes Nap rendezvenyehez 
olyan m6don, hogy egy teljes napra kialakit egy vagy tobb koztertiletet, kizar6lag a gyalogos, 
a kerekparos es a kozossegi kozlekedes szamara. 
2. A Kepvisel6-testtilet felkeri a polgarmestert, hogy a csatlakozas erdekeben a Mobilitasi Het 
Kartajat az 1. pontban foglaltaknak megfelel6en irja ala. 
3. A Kepvisel6-testtilet felkeri a polgarmestert, hogy a rendezveny megszervezeser61 es 
lebonyolitasar6l gondoskodjek. 

Hatarid6: 

Feladatkoreben erintett: 

1-2. pont: azonnal 
3. pont: 2014. szeptember 22. 
a kertiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szaktertiletert felel6s 
alpolgarmester 
a V arostizemeltetesi Csoport vezet6j e, 
az Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport vezet6je 



2. melleklet az eloterjeszteshez 

I 
szeptember 22, 

Alolirottak kt'<1entj(lk, hogy t$atlakm:m klvtmunk ;1 2014. uepteml:x~r 16-22 ki:tz<ltt rnE·qn•r<d<'Z~''M<' 
k~ru!O tul'Opai Moblllta~ 

0 uervezunk a 2014. evi, .Ami utcank, a 
Jn\:ri'Ulonti Jii>llmrm'""' $Z€IIemiSeg('bf:F\. 

0 L0galabn egy t1J illland6 intczkedest honmk, amoly t>lonyix>fl res:resili a litn]",vi>J'A'thanl 

ko~kede·si m6dnkat il h,l~zn®lattival i:temben. 

!eq.ala:bb egy l::nztl}sitja a teruleten 
!i'rnv•''r<f•<Pt (pl. utlezar<b, 

fnrn,llnnon:ilb.nit·A intezkedes, sce!>es.H~!:fCSi>Kker1to 

0 Al.Fun:Jp;li Automentes Nap kt~retebcn egy napra kialakitunk ()\JY VZ19Y tobb 
k6zteriiletPt, kiztlr6lag a gyalogos, il ken'kparos {~~ kbzoss<'gi ki'!zk:ked€s sz<lmara 
(a idotllrtarn;;: i:\ rnLmka.ken:!itl's e!Ott egy 6n:lv<1l kenJ6r.Hk <f's a munk<lido 
vege utan egy 6raval fewz6dik bel 

polq.firmester _____________________________ _ 

~rrwdy mindh~mm f.;nti f!?lt&tflt 
I~SZtVCV(iiC\10 Villik CS ll@'if£Zhi!t !\lllOOIIflil§l 

A 701 1L &v mran huz.ott 
Eur6pai Mobilitasi 


