
 

9/2020. (I.30.) 

 

  

9/2020. (I.30.)  sz. KT határozat 

 

a klímavédelmi intézkedési terv elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1.) A Képviselő-testület megköszöni az FIDESZ-KDNP által vezetett városvezetésnek az 

elmúlt években tett munkáját, és elismeri, hogy nagyon sokat haladt a Kerület az elmúlt 

időszakban. Ezt a jelenlegi városvezetés folytatni kívánja a következő pontok szerint. 

 

2.)  a) elfogadja a határozat mellékletét képező Józsefvárosi klímavédelmi intézkedési tervet. 

 

    b) felülvizsgálja az a) pontban elfogadott Józsefvárosi klímavédelmi intézkedési tervet a 

klímavédelmi stratégia elfogadását követően. 

 

3.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezménnyel 

összhangban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, az általa 

alapított költségvetési szervek és a tulajdonában álló gazdasági társaságok működésében 

biztosítja az éghajlatváltozásra vonatkozó környezeti információk teljes nyilvánosságát és 

a nyilvánosság részvételét a döntési folyamatokban. 

  

4.) a 155/2019. (XI.07.) sz. képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét 2021. február 

28. napjára módosítja. 

 

5.) csatlakozik a következő szervezetekhez: 

a) A Covenant of Mayors együttműködéshez, 

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. 

b) A 130 millió európai polgár otthonául szolgáló mintegy 200 várost tömörítő Eurocities-hez.  

Főbb európai városok hálózata. Jelenleg 140 önkormányzat és 45 partnerváros a hálózat 

tagja. Hat témára fókuszálnak és zajlik folyamatos munka, ezek közül kettő érinti  a 

klímavédelmet közvetlenül: környezetvédelem, közlekedés. Budapest teljes jogú tagja a 

szervezetnek, felvesszük a kapcsolatot mind a Fővárossal, hogy rajtuk keresztül, mind a 

Eurocities-szel, hogy közvetlenül csatlakozhassunk. 



 

c) a Magyar Klímabarát Települések Szövetségéhez 

A Klímabarát Települések Szövetsége (KBTSZ) 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 és 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. 

 

6.) a) a határozat 2.) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a 2020. évi költségvetés 

terhére előzetes kötelezettséget vállal 4.000 e Ft összegben önként vállalt feladatként a 

közhatalmi bevételek terhére, 

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2020. évi költségvetés 

készítésekor vegye figyelembe. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  

2.) a) pont tekintetében 2020. január 30.,  

2.) b) pont tekintetében 2021. február 28.,  

3.) pont tekintetében 2020. január 30. 

4.) pont tekintetében 2021. február 28.,  

5.) pont tekintetében 2020. december 31. 

6.) a) pont tekintetében 2020. január 30, b) pont tekintetében 2020. évi költségvetés 

elfogadása 

 


