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MOBILITASI TERVE A 20iS-2020-AS IDOSZAKRA

A Szekelyudvarhely Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatalanak Fejlesztesi es
Beruhazasi Igazgatosaga bejelenti, hogy elkeszOlt Szekelyudvarhely Megyei Jogu Varos
Fenntarthato Mobilitasi Terve a 2015-2020-as idoszakra.
A 215/2001-es a helyi onkormanyzatok mukodeset szabalyozo torveny eloirasai
ertelmeben a telepulesek gazdasagi, szocialis es kornyezeti jellegu fejlesztesi strategiait a helyi
onkormanyzatok hagyjak jova. A mobilitasi terv alapja a varosi kozlekedes es mobilitas
fejlodesere vonatkozo hosszutavu vizio, amely magaban foglalja a kozlekedes es a szallitas
minden lehetseges formajat: a kozszallitast, a szemely es aruszallitast, a motorizalt es nem
motorizalt kozlekedest es a parkolast.
A terv egy olyan strategiai vizio, amely a kivant varosi jovokep leirasat tartalmazza,
konkret, merheto es jol atgondolt celokat fogalmaz meg, amelyet egy atfogo jellegu, a
fenntarthato fejlodes elvei szerint kidolgozott strategiaban foglal ossze.
A mobilitasi tervek kidolgozasanak szuksegessege a 350/2001-es torveny 46. cikkelyeben
fogalmazodik meg, amely a varosrendezest es terOletrendezest szabalyozza. A 350-es torveny
2-es szamu melleklete a mobilitasi tervet a strategiai tervezes eszkozekent hatarozza meg,
amely osszehangolja az elovarosi telepulesek/nagyvarosi terOletek fejlodeset, valamint a varosi
mobilitas, a kozszallitas, a javak es aruk szallitasat.
A fenntarthat6 mobilitasi terv eszmei es torvenyes kereteit az alabbiakban felsorolt
tervezesi dokumentumok hatarozzak meg: Romania Partnersegi Egyezmenye 2014-2020, a
Strukturalis Alapok es Kohezios Alap altai finanszirozott Operativ Programok, valamint a 2014
2020-as idoszakra vonatkozo Regionalis Operativ Program. A tervezesi dokumentumok eloirasai
szuksegesse teszik a kOlonbozo teruletekre vonatkozo, agazati fejlesztesi strategiak
kidolgozasat.
A fenntarthato mobilitasi terv a 2014-2020-as peri6dusra vonatkozo Regionalis Operativ
Program 3. tengelyenek "Csokkentett gazkibocsatasu gazdasagra valo atteres tamogatasa
minden agazatban", ezen belli I a 3.2-es befektetesi prioritas "Szendioxid kibocsatas csokkenest
tamogato strategiak tamogatasa, minden terOlettipus eseteben, kOlonosen a varosi
kornyezetben, beleertve a fenntarthat6 varosi mobilitasi tervek tamogatasat" fejlesztesi
iranyelveit magaba foglalo agazati strategia.
A 2016-2020-as idoszakban varosunk onkormanyzata a kormanyzati es europai unios
vissza nem teritendo tamogatasok igenybevetelevel szeretne megvalositani a Szekelyudvarhely
Megyei Jogu Varos Fenntarthat6 Mobilitasi Terveben osszegzett fejlesztesi elkepzeleseket.

Hozzasz61asaikat es javaslataikat a polgarmesteri hivatal titkarsagara varjuk , Varoshaza ter 5.

szam, Szekelyudvarhely,.?:(.;i~.:., 12 oraig, iktatott es alafrt level formajaban, a javaslatot
megfogalmazo szemely elerhetOsegeivel vagy a varoshaza@varoshaza.ro e-mail dmre.
Tisztelettel k6z6ljOk, hogy csak azokat a hozzaszolasokat all modunkban figyelembe venni,
amelyek megfelelnek a fenti el6frasoknak.
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