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Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület 9/2020. (I.30.) határozatának 5. a) pontjában döntött arról, hogy csatlakozni
kíván a Polgármesterek Szövetségéhez azaz a Covenant of Mayors együttműködéshez valamint a
Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez.
A Polgármesterek Szövetsége/ „Polgármesterek Globális Klíma- és Energiaügyi Szövetsége” a világ
legnagyobb helyi klíma- és energiaügyi akcióra irányuló városi mozgalma. A Polgármesterek
Szövetsége 2008-ban indult útjára Európában azzal a céllal, hogy egybegyűjtse az olyan helyi
önkormányzatokat, amelyek önként vállalják, hogy megvalósítják, sőt túlszárnyalják az EU klímával
és energiával kapcsolatos célkitűzéseit. A kezdeményezés mostanra már 57 ország több mint 7.000
helyi és regionális önkormányzatát tömöríti magába. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival és
klímajogi alapelveivel összhangban a Polgármesterek Globális Szövetsége három kulcskérdéssel: az
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő
alkalmazkodással, valamint a biztonságos, tiszta és megfizethető energiához történő egyetemes
hozzáféréssel foglalkozik. A csatlakozás ingyenes, tagsági nincs. Az önkormányzat a csatlakozással
vállalja egy ún. SECAP (Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv) elkészítését 2 éven belül; a
SECAP (Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervét) számos uniós pályázaton való indulás
előfeltétele.

A Klímabarát Települések Szövetsége (KB TSZ) néhány polgármester és szakember javaslatára
alakult meg 2009-ben. Az alapítók felismerték, hogy a globálisan megfigyelhető klímaváltozás hatásai
veszélyt jelentenek az eddig ismert társadalmi formákra és értékekre. A klímabarát váltás érdekében a
Klímabarát Települések Szövetsége ösztönzi ás támogatja a helyi és regionális szintű klímastratégiák
kidolgozását és megvalósítását. 2017-től az Európai Unió Környezetvédelmi és éghajlat-politikai Life
programjának résztvevője; célja e projekt keretében az önkormányzatok integráló és koordináló
szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében, a legsérülékenyebb
önkormányzatok megismerése, a természetes vízmegőrző megoldások integrálása a helyi szintű
környezetgazdálkodási stratégiákba. Szakmai együttműködő partnerük többek között a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem. A szervezetben az éves tagdíj 300.000 Ft.
A Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás feltétele a kötelezettségvállalási dokumentum
(1. melléklet) megismerése, illetve a polgármester felhatalmazása a csatlakozási nyilatkozat aláírására
(2. melléklet).
A Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozás feltétele a tagsági nyilatkozat
benyújtása, az éves tagdíj, azaz 300.000 Ft megfizetése, és a határozati javaslatban szereplő vállalások
betartása.
II. A beterjesztés indoka
A Képviselő-testület korábbi döntésének végrehajtásához szükséges döntés meghozatala.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja: a korábban elfogadott klímavédelmi intézkedési terv részeként megfogalmazott
intézkedések megtétele.
A döntés pénzügyi hatása: a Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csalatkozás éves
tagdíja 300.000 Ft, amely a költségvetésben
címen rendelkezésre áll.
IV. Jogszabályi környezet
A határozati javaslat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) és I) pontja, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CL
I . törvény — különösen annak 10. (2) bekezdése
- figyelembe vételével került megfogalmazásra.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. ( I. 3.) Kormányrendelet 1. -a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
C VIII. törvény 46.
(4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.
Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, amelyet külön íven hoz meg.
Mellékletek:

1. számú melléklet: kötelezettségvállalási dokumentum (Polgármesterek Szövetsége)
2. számú melléklet: csatlakozási nyilatkozat Polgármesterek Szövetségéhez

Határozati javaslat
Javaslat a Polgármesterek Szövetségéhez és a Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez
történő csatlakozáshoz kapcsolódó döntések meghozataláról
1.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a Polgármesterek
Szövetségének (Covenant of Mayors) együttműködéssel kapcsolatosan úgy dönt, hogy
a) megismerte és egyetért az 1. mellékletben lévő Polgármesterek Szövetségének (Covenant of
Mayors) együttműködési és kötelezettségvállalási dokumentumában leírtakkal,
b) aláírja a határozat 2. mellékletben szereplő csatlakozási nyilatkozatot.

2.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a Magyar Klímabarát
Települések Szövetségéhez (a továbbiakban: Egyesület) történő csatlakozás érdekében úgy dönt,
hogy
a) az Egyesület céljaival egyetért és annak munkájában részt vállal, törekszik a Klímabarát
Ajánlások teljesítésére,
b) az Egyesület Elnökségével együttműködve elkezd a település klímastratégiáján dolgozni,
c) a tagdíjat befizeti,
d) egyetért azzal, hogy tagsági jelentkezését az Egyesület Elnöksége nyílt szavazáson minősített
többséggel elfogadja,
e) évente beszámolót készít, hogy a település milyen lépéseket tett a Klímabarát Ajánlások
teljesítésére,
f) a 9/2020 (1.30.) számú Képviselő-testületi határozat 4.) pontjának c) alpontja alapján tagsági
nyilatkozatot tesz arról, hogy az Egyesület tagja kíván lenni, valamint kijelöl egy
koordinátort, aki Budapest Főváros VIII. kerületet képviseli az Egyesületben.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2020. december 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Budapest, 2020. november 10.

