Városi Önkormányzat
Polgármesterétől
H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

Telefon/fax: (53) 360-010

Előterjesztés készítésében részt vett:
Titkárság

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére
Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Völner Pál, az infrastruktúráért felelős államtitkár GVF/10955/2013-NFM ügyiratszámú
levelében beszámolt róla, hogy 2013. szeptember 16-22. között tizenkettedik alkalommal
kerül megrendezésre az Európai Mobilitási Hét, mely egy a fenntartható és környezetbarát
városi közlekedést népszerűsítő programsorozat.
A Mobilitási Héthez kapcsolódóan rajz-, fotó- és családi kreatív pályázat kerül meghirdetésre,
melyre az óvodásoktól a felnőttekig több korosztály pályázhat.
(dr. Völner Pál levele az előterjesztés mellékletét képezi.)
Abony városa a csatlakozáshoz szükséges több feltételnek is megfelel:
1. A „Főtér projekt” keretein belül több területen (pl. Szilágyi Erzsébet u., Kálvin u.)
járda került kialakításra
2. A Kossuth téren kerékpárút került kialakításra.
A Mobilitási Hét keretein belül a Kálvin út 2013. szeptember 22-én történő lezárására
lehetőség van.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mobilitási Héthez való csatlakozástól függetlenül fontosnak ítéljük az ifjuság mozgósítását
e területen, ezért – az országos pályázattal párhuzamosan – javasoljuk egy helyi rajzpályázat
lebonyolítását.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat változatok közötti
állásfoglalást.
1. sz. határozati javaslat
…/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozta:
A változat
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván az Európai
Mobilitási Héthez.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről – jelen határozat
valamint az Európai Mobilitási Hét aláírt Kartájának megküldésével – tájékoztassa a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztályát.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik: Titkárság
B. változat
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni az Európai
Mobilitási Héthez.
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Valamennyi Osztályvezető
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya
Helyi köznevelési intézmények
2. sz. határozati javaslat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület rajzpályázatot kíván meghirdetni a határozatát mellékletét képező
tartalommal, támogatva az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozat üzenetét.
2. A Képviselő-testület felkéri Korbély Csabánét az Abonyi Lajos Művelődési Ház,
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely intézményvezetőjét, hogy a rajzpályázat megfelelő
előkészítéséről és lebonyolításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Korbély Csabáné
Végrehajtásban közreműködik:
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Valamennyi Osztályvezető
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztálya
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely
Intézmények
Abony, 2013. június 21.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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Előterjesztés 1. sz. melléklete
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Határozat melléklete

Városi Önkormányzat
H-2740 Abony,
Kossuth tér 1.

Telefon: (53) 562-120
Fax: (53) 360-010

Abony Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet az Európai Mobilitási hét és
Autómentes Nap alkalmából
A pályázaton a „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” jelmondathoz kapcsolódó alkotásokkal
lehet részt venni.
Pályázati kategóriák:
 kisiskolás kategória (1-4. osztály)
 felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
A pályaművek témái:
Kérjük, hogy az alkotások az Európai Mobilitási Hét idei mottójával, a „Tiszta levegő –
Mozdulj érte!” jelmondattal kapcsolatos üzeneteket jelenítsenek meg.
Levegővétel nélkül nincs élet, de mi az, amit belélegzünk? A 2013. évi Európai Mobilitási
Hét célja: ráirányítani a figyelmet arra, hogy tiszta levegővel egy egészségesebb,
boldogabb Európában élhetünk.
A tiszta levegő pozitív hatással van az ember egészségére: csökkenti a légzőszervi, illetve
a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának valószínűségét.
A szennyező anyagokat tartalmazó levegő növeli a tüdőbetegségek előfordulását, de nem
csak az emberi egészségre veszélyesek, a légszennyezés káros hatással van a
környezetünkre is.
Változó közlekedési szokásaink is hatással vannak a városi levegő minőségére. Az idei
Európai Mobilitási Hét szlogenje, a „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” tükrözi azt a
személyes felelősséget, hogy utazási szokásainkkal befolyásolhatjuk lakóhelyünk,
környezetünk levegőjének tisztaságát.
A pályázatra beküldött munkában határozottan jelenjen meg, hogy az alkotó milyennek
képzeli a tiszta levegőjű, élhető várost. Várjuk az arra vonatkozó javaslatok bemutatását is,
miként lehet a közlekedési szokásainkon kedvezőbb irányba változtatni. Mit tehetünk annak
érdekében, hogy tisztább legyen környezetünk levegője.
A pályaművek elkészítése:
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű, fekvő vagy áll rajzlapokon megvalósított művek
nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választott. A rajzpályázatra egy alkotó
kizárólag egyetlen alkotással pályázhat! A beküldött anyagot nem szükséges képkerettel
ellátni. Javasoljuk, hogy az oktatási intézmények a gyermekek pályázatait összegyűjtve
küldjék el.
Kérjük, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot kitöltve szíveskedjenek a
pályázati munkák hátoldalára ragasztani. Az olvashatatlan vagy adatokat nem tartalmazó
pályaműveket nem áll módunkban elbírálni.
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Pályázati határidő:
A pályázatok postára adási határideje: 2013. augusztus 15.
A pályázatokat kérjük, az 2740 Abony, Csillag Zsigmond út 5. címre küldeni.
A határidő lejárta után elküldött pályázatokat a zsűri nem tudja figyelembe venni.
Díjazás, jutalmak, eredményhirdetés:
Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk. A legsikeresebb művek alkotóit
ajándékutalvánnyal jutalmazzuk.
Az eredményhirdetésre 2013. szeptember 16-án kerül sor.
A beérkezett pályaműveket nem küldjük vissza. A pályaművek 2013. október 30-ig
átvehetőek az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhelyen.
Abony, 2013. június 14.
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Pályázati kiírás melléklete
Az alkotás címe:
A pályázó neve:
Életkora (év, hónap, nap):
Évfolyama:
Iskola neve:
Iskola címe:
Iskola e-mail címe:
A pedagógus neve:
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