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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

MARCALI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2021. augusztus 12-i ülésére az Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról 

 

 

Tisztelet Képviselőtestület! 

 

2021. szeptember 16-22. között tizenkilencedik alkalommal rendezik meg az Európai 

Mobilitási Hetet, a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő 

programsorozatot. A rendezvény idei évi mottója: "Maradj egészséges, közlekedj 

fenntarthatóan!", a szemléletformálással a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésre, a 

tisztább, fenntarthatóbb városi közlekedésre hívja fel a figyelmet. 

 

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre egyre népszerűbb 

Magyarországon, 2019-ben 292 település – köztük Marcali is - vett részt hivatalosan a 

programokban, amivel Magyarország - közel ötven ország versenyében- a harmadik helyen 

végzett.  

A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű közlekedés 

gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt.  

 

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 

alkalmakkor az óvodás és általános iskolások számára szerveztünk sportrendezvényeket, 

gyalogtúrákat, illetve 2019-ben a pályázat keretein belül készült el a Széchényi Park 

tanösvénye. 

 

Az „Európai Mobilitási Hét”-hez csatlakozás esetén az alábbi vállalásokat teheti a Képviselő-

testület: 

 

1) Egyhetes program szervezése az év fókusztémájával, a "Maradj egészséges, közlekedj 

fenntarthatóan!" szlogennel összhangban. 

2) Legalább egy új állandó jellegű intézkedés meghozatala, amely hozzájárul az egyén 

autóhasználatról a környezetbarát közlekedési módokra történő átállásra. 
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Ahol lehetséges, ezen intézkedések közül legalább egy biztosítja a közforgalmú 

területen a gyalogos, a kerékpáros vagy a közösségi közlekedés térnyerését (pl. 

útlezárás, járdaszélesítés, új kerékpár- vagy autóbusz-sáv kialakítása, új 

forgalomcsökkentő intézkedés, sebességcsökkentő korlátozás stb.) 

3) Autómentes Nap szervezése: egy vagy több olyan terület lezárása az autóforgalom 

elől, amelyen aznap csak gyalogosan, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel lehet 

közlekedni legalább egy teljes nap erejéig. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzunk az Európai Mobilitási Hét 

rendezvénysorozathoz, és vállaljuk az 1), 2) és 3) pontokban foglaltakat, különös tekintettel 

arra, hogy a folyamatban levő TOP-os pályázatunk a „Megújuló és fenntartható Marcali, 

aktív kulturális és sport élettel”, egyértelműen illeszkedik a programsorozat vállalásaihoz. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium kezdeményezésére csatlakozik a 2021. szeptember 16. és 22. között 

megrendezésre kerülő „Európai Mobilitási Hét”-hez az alábbiak vállalásával: 

 

1) Egyhetes program szervezése az év fókusztémájával, a "Maradj egészséges, közlekedj 

fenntarthatóan!" szlogennel összhangban. 

2) Legalább egy új állandó jellegű intézkedés meghozatala, amely hozzájárul az egyén 

autóhasználatról a környezetbarát közlekedési módokra történő átállásra. 

Ahol lehetséges, ezen intézkedések közül legalább egy biztosítja a közforgalmú 

területen a gyalogos, a kerékpáros vagy a közösségi közlekedés térnyerését (pl. 

útlezárás, járdaszélesítés, új kerékpár- vagy autóbusz-sáv kialakítása, új 

forgalomcsökkentő intézkedés, sebességcsökkentő korlátozás stb.) 

3) Autómentes Nap szervezése: egy vagy több olyan terület lezárása az autóforgalom 

elől, amelyen aznap csak gyalogosan, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel lehet 

közlekedni legalább egy teljes nap erejéig. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2021. augusztus 3. 

 

 

Dr. Sütő László sk. 

    polgármester 


