
 

 

 

 

 

Szám: HAT/394-________/2022.     Előkészítésben közreműködött:  

                                    Tuzáné Füzér Judit 

pályázati ügyintéző 

 

   Előterjesztés     

a 2022. évi Európai Mobilitási Hét támogatási igényéhez kapcsolódó döntésről           

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A 2022. évben a Technológiai és Ipari Minisztérium hirdette meg Európa legnagyobb közlekedéssel 

összefüggő környezetvédelmi kampányához, az Európai Mobilitási Héthez csatlakozva a 

szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi támogatási lehetőséget. A minisztérium idén is 180.000.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatással kíván hozzájárulni a településeken szervezett Európai Mobilitási Hét, 

illetve Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek 

szervezéséhez. Támogatást igényelni a rendezvénnyel érintett település lakosságszámának arányában 

lehetett, Hatvan város esetében ez legfeljebb 1.500.000,- Ft-ot jelent. 

 A 2022. évi Európai Mobilitási Hét mottója a „Mix & Move!” volt vagyis magyarul a "Hangold 

össze!".  Idén is szeptember 16. és 22. között rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja a 

környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Az Autómentes Nap pedig, a hét 

lezárásaként, szeptember 22-én volt. 

 Tekintettel arra, hogy Hatvan évek óta csatlakozik a programsorozathoz, Hatvan Város 

Polgármesterének 84/2022. (VII.21.) számú határozata alapján elvégeztük a nemzetközi regisztrációt, az 

EMH Kartát pedig megküldtük a hazai szervező, a Technológiai és Ipari Minisztérium részére 2022. július 

26. napján. Ebben az évben a pályázat lebonyolításában a HUMDA Zrt. (Hungarian Motorsport and Green 

Mobility Development Agency – Magyar Autó-motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség) vesz 

részt, a pályázatot az elektromobilitas.humda.hu elektronikus felületen kellett benyújtani. A pályázati 

felhívás és a felület későn készült el, így a benyújtásra szeptember 7-16. között volt lehetőség, holott az 

Európai Mobilitási Hét szeptember 16-22. között zajlott. Önkormányzatunk szeptember 7. napján benyújtotta 

a pályázatát 1.417.600,- Ft támogatásra, ám annak eredményéről az esemény alatt semmilyen hírt nem 

kapott. A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2.) a saját költségvetéséből a betervezett összegben megszervezte szeptember 20-án a Fut60 

Sport Egyesület bevonásával az éjszakai városfutást, szeptember 22-én, az Autómentes Napon a Bringás 

reggelit és délután pedig a hagyományos kerékpáros felvonulást. Az Európai Mobilitási Hét napjainak a 

végén pedig szeptember 26-án, vasárnap Autómentes Családi Napot szervezett a sportcsarnoknál, ahol az 

érdeklődőknek változatos programokkal készültek, kipróbálhattak számos különleges járművet. Az esemény 

zárásaként tombolasorsoláson vehettek részt azok, akik kipróbálták az alternatív közlekedési eszközöket. A 

programsorozat végén pedig útnak indultak a kerékpárosok is a Velo60 Kerékpáros Egyesülettel egy túra 

keretében Jászfényszaruig. 

Hatvan Város Önkormányzatát október 21. napján  értesítette a HUMDA Zrt., hogy a benyújtott 

támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült, a Támogatói okirat kiállítása folyamatban van.  Többszöri 

megkeresésünk ellenére viszont nem kaptunk tájékoztatást a támogatás mértékéről, illetve arról sem, hogy 

milyen módon kell majd a már megrendezett rendezvényekhez kapott támogatással elszámolnunk. 

November 8-án megküldött elektronikus levelében a HUMDA Zrt. arról tájékoztatott, hogy a Támogatói 

okirat még kiállításra vár, ennek elkészülte után  - 10 munkanapon belül – e-mailben kap az önkormányzat 

értesítést. Azonban november 14. napján a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnt, emiatt még 

bizonytalanabbá vált a Támogatói okirat megérkezése.  

Javasolom a fenti okok és bizonytalanságok miatt, hogy hatalmazza fel a képviselő-testület a 

támogatás eljárási, illetve az elszámolási feladatainak elvégzésével. 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város Polgármesterét a 84/2022. 

(VII.21.) számú polgármesteri határozat alapján a Technológiai és Ipari Minisztérium által meghirdetett, a 

2022. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez kapcsolódó egyedi támogatási lehetőséget biztosító 

felhívásra benyújtott, AMN/2022/69 azonosító számú támogatást nyert kérelméhez kapcsolódó Támogatói 

okirat aláírására, a nyilatkozatok megtételére és az elszámolással kapcsolatos eljárási feladatok elvégzésére. 

 

Határidő: a Támogatói okirat megérkezését követően azonnal (az okirat és dokumentumok aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2022. november 17. 

 

 

 

 

 

Horváth Richárd 

   polgármester 

Látta: 

dr. Kovács Éva 

jegyző 


