
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Javaslat 

a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozási 

szándék jóváhagyására 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő: Településfejlesztési Osztály 

 

Ózd, 2017. szeptember 28. 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgármesterek Szövetségét az Európai Bizottság hozta létre 2008-ban, az EU 2020-

as éghajlat-változási és energiaügyi csomagjának elfogadását követően annak 

érdekében, hogy elősegítse és támogassa a helyi önkormányzatok erőfeszítéseit a 

fenntartható energiapolitikák megvalósításával összefüggésben.  

2015-ben a kezdeményezés új célkitűzéseket vállalt fel: az eredeti CO2 kibocsátás 

csökkentéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás mellett az éghajlatváltozáshoz történő 

alkalmazkodást is kiemelten kezeli. 2015. októberétől új néven a Polgármesterek 

Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez csatlakozóknak vállalniuk kell, hogy CO2 

kibocsátásukat 2030-ig legalább 40%-kal csökkentik, valamint azt, hogy növelik az 

éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességüket.  

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének jelentéstételi útmutatója című 

dokumentum alapján a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége segítséget 

nyújt a helyi önkormányzatoknak az üvegházhatású gáz kibocsátásaik (ÜHG) 

csökkentésére vonatkozó törekvéseik megvalósításához, miközben figyelembe veszi a 

gyakorlatban megmutatkozó hatalmas különbségeket. Az aláírók számára Európában 

egyedülálló, harmonizált adatgyűjtési és jelentéstételi keretet biztosít, amely segíti a 

hatóságokat a rendszerszintű éghajlat-változási és energiapolitikai tervezés és 

ellenőrzés követésében helyi szinten.  

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének egyik célja, hogy az aláírók 

által megvalósított egyes éghajlat-politikai cselekvéseknek elismerést, nagy 

nyilvánosságot biztosítson, továbbá ösztönözze, megkönnyítse az információcserét és 

az önértékelést.  

 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének céljairól, törekvéseiről 

bővebb tájékoztató található az alábbi linken: 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_hu.pdf.  

 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozás díjtalan, 

ahhoz az aláírók több okból csatlakozhatnak, többek között: 

- nemzetközi szinten elismertté, láthatóvá tehetik saját klíma- és 

energiapolitikájukat;  

- lehetőségük nyílik arra, hogy hozzájáruljanak az Európai Unió éghajlat- és 

energiapolitikájának alakításához;  

- kedvezőbb pénzügyi lehetőségeket találhatnak a saját helyi klíma- és energia 

projektjeik számára;  

- az innovatív hálózat tagjaként másokkal is kicserélhetik tapasztalataikat a 

rendszeresen megtartott rendezvényeken; 

- gyakorlati támogatásban, útmutatást nyújtó anyagokban, eszközökben 

részesülhetnek; 

- gyors hozzáférést szerezhetnek a „kiemelkedő know-how-hoz” és inspiráló 

esettanulmányokhoz; 

- a közös ellenőrzési és jelentési sablon segítségével szakértői cserére lesz 

lehetőség; 

- rugalmas referenciakeret kapható a cselekvési tervre, amely hozzáigazítható a 

helyi igényekhez; 

- az önkormányzat megnövelt együttműködésre számíthat a nemzeti és a helyi/ 

regionális hatóságok részéről. 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_hu.pdf


 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének jelenleg több mint 7500 

aláíró tagja van, és ez a szám folyamatosan növekszik. 2017. januárjától a 

Polgármesterek Klíma és Energiaügyi Szövetsége további új lehetőségeket biztosít a 

helyi vezetőknek a nemzetközi klímapolitika és cselekvés területén.  

 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozás feltétele 

a határozati javaslat 1. mellékletben megtalálható csatlakozási nyilatkozat 

aláírása. 

 

SEAP-SECAP: 

Az Önkormányzatnak a csatlakozási nyilatkozat hivatalos aláírását követő két éven 

belül kell benyújtania a Fenntartható Energia- és Klíma akciótervét (SECAP). A 

dokumentumnak az alapkibocsátási készleten és a klímaváltozási kockázat és 

veszélyeztetettség-értékelésen kell alapulnia, amivel kapcsolatban kétévente jelentést 

kell tennünk. 

Az Önkormányzatnak a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 számú elnyert pályázat 

keretében a Borsod-Abaúj –Zemplén Megyei Önkormányzat konzorciumi partnereként 

lehetősége adódik támogatásból 2018.március 31-ig elkészíteni a város meglévő 

Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálatát és ennek átdolgozását 

Fenntartható Energia- és Klíma akciótervvé (SECAP). 

 

A SECAP esetében elvárás, hogy a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig 

biztosítani kell a terv felülvizsgálatát és regisztráltságát a Polgármesterek Klíma- és 

Energiaügyi Szövetségénél (www.eumayors.eu). 

 

Javaslat: 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton erősítse meg csatlakozási 

szándékát a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez, melyhez történő 

csatlakozás legkésőbb 2017. októberéig történjen meg. 

  



 
 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2017. (IX.28.) határozata 

a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozási 

szándék jóváhagyásáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Ózd Város 

Önkormányzatának a Covenant of Mayors for Climate & Energy/ Polgármesterek 

Klíma- és Energiaügyi Szövetsége szervezethez való csatlakozását.  

Felelős:     Polgármester 

Határidő: a döntést követően azonnal 

 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a határozat 1. melléklete szerinti csatlakozási nyilatkozatot aláírja és a vállalt 

kötelezettségek sikeres teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: a döntést követően azonnal 

 



  1. melléklet a …/2017. (IX.28.) határozathoz 

 
Alulírott Janiczak Dávid, Ózd Város polgármestere az önkormányzat Képviselő-testületétől 

2017. szeptember 28. napján megbízást kaptam arra, hogy az alábbiakban összefoglalt 

hivatalos kötelezettségvállalási dokumentumban rögzített kötelezettségvállalások teljes körű 

ismeretében a képviseletében csatlakozzak a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 

Szövetségéhez. 

A fentiek alapján az általam képviselt helyi önkormányzat elsődlegesen az alábbi 

kötelezettségvállalásokat teszi: 

 

 A CO2 (és lehetőség szerint más üvegházhatású gázok) kibocsátását a területén 2030-ig 

legalább 40%-kal csökkenti az energiahatékonyság növelése és a megújuló 

energiaforrások használatának fokozása révén; 

 Növeli az ellenálló képességét az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás révén. 

 

E kötelezettségvállalások konkrét intézkedés formájában történő érvényesítése érdekében az 

általam képviselt helyi önkormányzat vállalja, hogy követi az alábbi lépéseket: 

 

 Az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék készítése és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázat- és sebezhetőségi elemzés elvégzése; 

 Fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési terv 

benyújtása az önkormányzati képviselő-testület fent megjelölt napon meghozott 

határozatától számított két éven belül; 

 Jelentés az eredményekről a fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos 

cselekvési terv benyújtását követően legalább kétévente, értékelés, nyomon követés és 

ellenőrzés végzése céljából. 

 

Elfogadom, hogy az általam képviselt helyi önkormányzat részvételét a kezdeményezésben 

felfüggesztik – a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének Irodája által megküldött 

előzetes írásbeli értesítést követően –, amennyiben a fent említett dokumentumokat (azaz a 

fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési tervet és az eredményekről 

szóló jelentéseket) az előírt határidőkön belül nem nyújtja be. 

 

 

Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1. 

Kriston György, kriston.gyorgy@ozd.hu, 06 48 574 138 

 

 

ALÁÍRÁS 

http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/A-Covenant-f%C5%91-dokumentumai.html
mailto:kriston.gyorgy@ozd.hu

