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Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gödöllő Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosítószámú és „ Gödöllő
Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok
megvalósítása ” elnevezésű pályázatát 100 %-os támogatásra érdemesnek ítélte a pályázat

kiírója. A pályázat keretében számos klímatudatossággal kapcsolatos szemléletformálási
program valósul meg: iskolai tanulmányi versenyek, iskolai tanulmányi kirándulások,

ismeretterjesztő

kiadvány

és

médiakampány

készül,

több

városi

rendezvényen

szemléletformáló program és verseny (öko-labirintus, klímasátor) lesz.
A pályázat egyik fontos része a város klímastratégiájának elkészítése.

Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az

éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni
sérülékenység Magyarországon belül is igen nagy területi különbségeket mutat. Míg a
klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való

felkészülés - a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága miatt
- minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Emiatt kiemelten

fontos a helyi és vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést
elősegítő helyi kapacitások megerősítése. A helyben jelentkező hatások megismerése és

lehetőség szerinti kiküszöbölése a legeredményesebben települési szinten megvalósítható. A
szemléletformálási tevékenységek itt a legsikeresebbek, és a közösségi tervezés előnyei a
leginkább itt kiaknázhatok.

Gödöllő város elkészített klímastratégiája a Klímabarát Települések Szövetsége által közzétett

Módszertani Útmutató alapján készült, amelynek a tartalmi elvárásai a pályázati felhívás

követelményeivel is összhangban vannak. A megyei szintű klímastratégiák is ezen elv alapján

készültek el. A klímastratégia tartalmazza Gödöllő városára kiszámított üvegházhatású gáz
kibocsátási és elnyelési leltárát is. A város teljes üvegházgáz kibocsátása évente 167 139,39

ezer tonna, amely Magyarország összes kibocsátásának 0,35%-a. Gödöllőn a legtöbb
üvegházhatású gáz kibocsátást az energiafogyasztás okozza, ezt követi a közlekedés és az ipar.

A tanulmány nevesít közép- és hosszú-távú célokat a kibocsátott üvegházhatású gázok
csökkentésére, ennek elérése pedig intézkedéseket jelöl meg települési szinten. A

megnevezésre került klímavédelmi/alkalmazkodási/szemléletformálási intézkedések több
ponton is kapcsolódnak az országos, megyei, illetve helyi fejlesztési stratégiák/dokumentumok

céljaival is. A tanulmány külön meg is jeleníti az egyes stratégiák közötti kapcsolódási
pontokat (például a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája több ponton tartalmaz.

A pályázat részeként a város honlapján megjelent egy kérdőív a klímaváltozás kapcsán, és a

beérkezett válaszadások tekintetében az alábbiakat érdemes kiemelni: a válaszadók 60%-a 2550 év közötti és 70%-ának van felsőfokú végzettsége. Több mint 90% hallott már a

klímaváltozásról, és elismerik, hogy már jelenleg is hatással van az életükre. 97% szerint
szükséges az önkormányzatnak helyi szinten is lépéseket tennie a klímaváltozáshoz történő

alkalmazkodáshoz. Erre jó kiinduló alap az elkészült klímastratégia.

A stratégiát -a pályázati előírás szerint- az Euro Ököland Alapítvány szakértői készítették,
amely

szervezete

a

KEHOP-1.2.1-18-2018-00070

program

megvalósításában

az

önkormányzat partnere.
Tisztelt Képviselő-testület, kérem önöket, hogy a szakmai módszertani útmutató alapján^
szakértők által készített stratégiai dokumentum elfogadását támogatni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2019. december „

”

Határozati javaslat

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező Gödöllő Város
Klímastratégiáj át.

Felelős: Dr. Gémest György polgármester

Határidő: folyamatos

