
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: 4540-1/2014 
Ellenőrizte:                                             (jegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Kovács Zsuzsanna Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester Előzetesen tárgyalja:  - Bizottság 

A döntéshez egyszerű       x   

                    minősített       -     többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni       x         

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        -       

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható              -     

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani       -        

Melléklet:                          1         

Függelék:                          -            

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: - képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült. 

 

J A V A S L A T 

az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz való csatlakozásra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idén szeptember 16-22. között rendezi meg az Európai 

Mobilitási Hetet, a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő 

programsorozatot. A rendezvény idei jelmondata: „A mi utcánk, a mi jövőnk!”. Európa 

legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányának célja az, hogy az önkormányzatokat 

fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, a polgárokat pedig az egyéni 

autóhasználat helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, illetve a kerékpározásra 

és a gyaloglásra buzdítsa.  

 x 



Az az önkormányzat, amely a Kartában szereplő mindhárom feltételt vállalja, a rendezvény 

„arany fokozatú” résztvevőjévé válik. A 2014. év során hozott állandó intézkedés alapján is 

lehet nevezni, amennyiben az az Európai Mobilitási Hét alatt kerül kihirdetésre vagy nyer 

támogatást.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi Karta aláírásáról szíveskedjen 

dönteni. 

 

Felsőzsolca, 2014. július 11. 

 

         Dr. Tóth Lajos 

         polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz való csatlakozás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mobilitási Hét 

programsorozathoz a 2014. évi Karta alábbi pontjaival kíván csatlakozni:  

1. Egyhetes rendezvénysorozatot szervezünk a 2014. évi „A mi utcánk, a mi jövőnk” 

központi jelmondat szellemiségében. 

igen    nem 

 

2. Legalább egy új állandó intézkedést hozunk, amely előnyben részesíti a környezetbarát 

közlekedési módokat a személygépkocsi használatával szemben. 

igen    nem 

 

3. Az Európai Autómentes Nap keretében egy teljes napra kialakítunk egy vagy több 

közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és közösségi közlekedés számára.  

igen    nem 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen   


