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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2011-ben tizedik alkalommal kerül megrendezésre szeptember 16. és 22. között az Európai 
Mobilitási Hét , melynek idei jelmondata: Közlekedj ÖKOsan! A programsorozatról bővebb 
információ a www.europaimobilitas.gov.hu honlapon olvasható. 
 
Tavaly 2221 európai, köztük 96 magyar települési önkormányzat polgármestere írta alá a 
Mobilitási Hét Kartáját, jelezve ezzel az önkormányzat csatlakozását az Európai Mobilitási 
Hét rendezvényeihez.  
 
A rendezvénysorozat hazai védnöke a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Fellegi Tamás 
nemzeti fejlesztési miniszter mellékelt levelében kéri a települési önkormányzatok képviselő-
testületeit, hogy fontolják meg a programhoz való csatlakozás lehetőségét, és kedvező döntés 
esetén az aláírt Karta egy példányát 2011. június 30-ig küldjék vissza a megadott címre. A 
programsorozathoz rajz- és fotópályázat is kapcsolódik, valamint a legsikeresebb 
rendezvények oklevél, szervezői díj és kerékpár jutalomban részesülnek. 
 
Ha az önkormányzat vállalja egy egyhetes rendezvénysorozatot szervezését, egy hosszútávú, 
környezetkímélő közlekedést elősegítő intézkedés meghozatalát, valamint egy autómentes 
nap szervezését, a rendezvény „arany fokozatú” résztvevőjévé válik, és nevezhet az Európai 
Mobilitási Hét díjára. 
 
Jelen előterjesztés mellékleteként kerül kiküldésre Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter 
levele, a Mobilitási Hét Kartája és a programhoz kapcsolódó pályázati felhívás. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadására. 
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Határozati javaslat: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási 
szándékát a 2011. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai 
Mobilitási Héthez, vállalva Lengyeltóti városban a következő program(ok) 
megvalósítását: 
 
− Egyhetes rendezvénysorozat szervezése a 2011. év „Közlekedj ÖKOsan!” 

központi jelmondatának jegyében. 
 
− Legalább egy olyan hosszútávú intézkedés meghozatala, amely elősegíti a 

személygépkocsi helyett a környezetkímélő, fenntartható városi közlekedés 
használatát. 

 
− EURÓPAI AUTÓMENTES NAP szervezése 2011. szeptember 22-én. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Mobilitási Hét Kartájának az 
aláírására. 
 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2011. június 7. 
 
 

…………………………. 
Zsombok Lajos 
polgármester 
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