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Előterjesztés a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásról
Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének
109/2021. (IV.14.) sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt,
hogy
1.

2.
3.
4.

5.

Szentendre Város Önkormányzat csatlakozni kíván a Klímabarát Települések
Szövetségéhez (nyilvántartási szám: 01-02-0013305; székhely: 1126 Budapest,
Böszörményi út 23-25; képviseli: Kovács Lajos elnök);
kinyilvánítja, hogy az Egyesület céljaival egyetért és annak munkájában részt vállal,
törekszik a Klímabarát Ajánlások teljesítésére;
az Önkormányzat részéről koordinátorként Hazai Attila főkertész és környezetvédelmi
ügyintézőt nevezi meg;
vállalja, hogy az Egyesület részére az éves tagdíjat befizeti, melynek mértéke 200.000,Ft/év, továbbá kötelezettséget vállal, hogy az összeg fedezetét 2021. évtől az
Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja;
a csatlakozással kapcsolatos megállapodásokat megköti, jognyilatkozatokat megteszi.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Főkertész és környezetvédelmi ügyintéző

Fülöp Zsolt s. k.
polgármester
Kapja:
1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, Főkertész és környezetvédelmi ügyintéző–
intézkedésre
4. Pénzügyi Iroda - intézkedésre
Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

ELŐTERJESZTÉS
a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásról
Vezetői összefoglaló:
Civil közösségek 2008. óta kezdeményezték, hogy a város csatlakozzon a Klímabarát
Települések Szövetségéhez.
Cél, hogy Szentendre Város is csatlakozzon a Klímabarát Települések Szövetségéhez. A
szövetségben együtt dolgoznak ki projekteket, illetve szakmai támogatást adnak a települések
klímavédelmi terveihez és azok megvalósításához.
Pénzügyi kihatás: a döntésnek évi 200.000 Ft (tagdíj) kihatása van az Önkormányzat
költségvetésére.
Részletes kifejtés:
A Klímabarát Települések Szövetségének tagjai sokszínű földrajzi, demográfiai, gazdasági,
kulturális adottságokkal rendelkeznek. Ezek a települések különbözőségeik és hasonlóságaik,
helyi lehetőségeik, értékeik és korlátaik ismeretében fogtak össze, hogy egymást segítve és
egymásnak példát mutatva lokálisan vegyék ki részüket az éghajlatváltozást fokozó
antropogén hatások globális visszaszorításában. A csatlakozott települések célja egy
fenntartható, a jövő generációk számára is élhető és szerethető környezet kialakítása.
Egyesület alapszabályában megfogalmazott célok az alábbiak:
– elősegítse, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával összhangban minél több
településnek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája és tagtelepülés szándéka
alapján helyi klímaprogramot megvalósító Klímabarát köre, fórumot teremtsen a
tapasztalatok és egyéb információk kicserélésére a tagtelepülések között;
– a hatékony, fenntartható energiagazdálkodás magyarországi megszervezése és
koordinálása, az önkormányzati működés fejlesztése, közös önkormányzati érdekek
képviselete;
– nemzetközi kapcsolatok elősegítésével (különös tekintettel a Kárpát-medence területére),
és pályázati lehetőségek megismertetésével és nyújtásával segítse a tagtelepüléseket;
– képviselje a tagtelepülések közös érdekeit klímavédelmi kérdésekben;
– véleménynyilvánítás és érdekképviselet az önkormányzati jogokat érintő jogszabályok és
egyéb döntések tervezeteit, valamint az egész ország energiagazdálkodását érintő
kérdésekben;
– a hatékony energiagazdálkodás módszereinek elterjesztése az önkormányzatok és a
lakosság részére;
– a fenntartható környezetvédelem módszereinek elterjesztése az önkormányzatok és a
lakosság részére;
– helyi energiapolitikák kidolgozásának és működésének segítése, közös fellépés a műszaki
irányelvek bevezetésében az önkormányzatok érdekében;
– az energia-hatékony szemléletmód erősítése, tudatformálás, az önkormányzatok
szerepének erősítése a pályázati kiírások és feltételrendszerek kidolgozásában,
– a felszíni és felszín alatti vízvagyon és vizes élőhelyek megőrzésének, fejlesztésének
támogatása;
– naprakész szakmai, hazai és nemzetközi információcsere;
– az egyes tagok fenntarthatósági szempontú beruházásainak és projektjeinek
vonatkozásában tudás- és tapasztalat-megosztás az Egyesület tagjai között;
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– az Egyesület céljaival összefüggő lakossági szemléletformálás;
– az Egyesület céljaival összhangban szélesebb szakmaközi kapcsolatok kiépítése a helyi és
regionális önkormányzatok, vállalkozások, szakmai és civil szervezetek, valamint a
tudományos kutatóhelyek között;
– az Egyesület céljaival összhangban lévő eredmények adaptációjának támogatása a helyi és
regionális döntéshozói mechanizmusokba;
– egyéb segítségeket nyújtson a tagtelepüléseknek.
Az egyesület alapszabálya szerint rendes tag lehet az az önkormányzat, mely:
– Testületi vagy közgyűlési határozata alapján tagsági szándéknyilatkozatot tesz;
– Az egyesület céljaival egyetért, annak munkájában részt vállal, és törekszik a Klímabarát
ajánlások (http://klimabarat.hu/ajanlas) teljesítésére;
– Az Egyesület szakmai adminisztrációjával együttműködve elkezd a település
Klímastratégiáján dolgozni;
– A tagdíjat befizeti;
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– A tagsági jelentkezését az Egyesület elnöksége nyílt szavazáson minősített többséggel
elfogadja;
– Az önkormányzati státusban lévő tag az önkormányzat részéről megnevez egy koordinátort,
aki az Egyesület alapvető célkitűzéseinek megvalósításához tartozó szakmai egyeztetések, a
közgyűlés elé kerülő szakkérdések előkészítése, valamint a döntések végrehajtása során az
önkormányzat tagot képviseli az Egyesületben, valamint
– Évente beszámolót készít, arról, hogy a település milyen lépéseket tett a klímabarát
Ajánlások teljesítésére.
A szervezet célkitűzéseit és önkormányzatunk törekvéseit egybevetve arra teszek javaslatot,
hogy a feladatok hatékonyabb ellátása céljából Szentendre kezdeményezze felvételét a
Klímabarát Települések Szövetségébe, mellyel összefüggésben szakmai koordinátorként Hazai
Attila főkertész és környezetvédelmi ügyintézőt javaslom megnevezni.

4

