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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. április 24-én tartandó testületi ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a KEHOP-1.2.1. kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, 

valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű pályázaton való 

részvételről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, továbbá a 

környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a 

Kormány civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik együttműködésével tervezi 

megvalósítani. 

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, 

hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Magyarország éghajlatában 

a regionális klímamodellek alapján magasabb átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és a 

téli félévre koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással kell számolni. Emellett 

várható a szélsőséges időjárási események (felhőszakadás, szélvihar, hőhullámok), az árvizek 

és erdőtüzek gyakoriságának és intenzitásának növekedése is, valamint új kártevők és 

betegségek megjelenése, a természetes ökoszisztéma, valamint ezzel szoros összefüggésben az 

agrárgazdálkodási lehetőségek változása. A vízgazdálkodás infrastruktúrájának így a jövőben a 

rendkívüli árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent majd. 

Magyarország 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 különbséget mutat. Míg a 

klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való 

felkészülés – a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága 

eredményeképpen – minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. 

A program célja: a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák 

kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-

csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos 

lakossági szemléletformálás erősítése. 

A pályázók köre: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása 

A támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 20 millió Ft 



A támogatás intenzitása: az összes elszámolható költség 100%-a 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 1. napjától 2020. április 1. Ezen időszak alatt 

az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2018. június 1., 2018. július 1., 2018. augusztus 1., 2018. szeptember 1., 2018. október 1., 

2020. április 1. 

A projekt végrehajtására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek (5000 főnél kisebb lakosszámú települések 

esetében): 

Opcionálisan elvégezhető tevékenység: 

Helyi klímastratégia kidolgozása helyi önkormányzatok részére Több helyi önkormányzat 

konzorciumban közös klímastratégiát is kidolgozhat (ebben az esetben az elszámolható költség 

mértéke, továbbá a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek a települések összes 

lakosszáma alapján határozandók meg, 5000 főt elérő vagy meghaladó összesített lakosszám 

esetén 1 közös klímastratégia kidolgozása kötelező). A stratégia kidolgozásába beleértendő az 

adatgyűjtésen és felmérések elvégzésén kívül a települési stratégia tervezetének kötelező, 

széleskörű helyi társadalmi véleményeztetése, valamint az elfogadott stratégia megismertetése 

(ez utóbbi történhet a projekt más tevékenységének keretében is). 

Kötelezően elvégzendő minimum egy tevékenység: 

a) intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus 

szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása (előre meghatározott 

tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással összefüggő témát többféle 

megközelítésből bemutató, különböző célcsoportok bevonására és a közösségek aktivizálására 

alkalmas, többféle programtípus megvalósítása) 

b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása (önállóan lebonyolított szemléletformálási 

rendezvényeket vagy más rendezvény keretében, a klímatudatos magatartási formákat bemutató 

és népszerűsítő megjelenést, valamint klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos 

tudásmegosztással összefüggő (pl. saját stand önálló programokkal).  

c) helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató 

előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények 

(polgármesteri hivatal, iskolák, óvodák, stb.) döntéshozói és munkavállalói számára  

d) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, 

jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi (intézményi, iskolai, települési) tanulmányi 

versenyek s 

Kötelezően elvégzendő minimum egy tevékenység: 

a) Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és 

lebonyolítása  



b) A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 

megszervezése és lebonyolítása (tv, rádió megjelenés, óriásplakátok, internetes hirdetések, 

újságcikkek, stb.). 

c) Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése A kiadványok csak a helyi 

települési klímaváltozás megelőzésével, mérséklésével kapcsolatos, illetve helyi 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodási ismereteket közvetíthetnek, konkrétan meghatározott 

települési célcsoportokra specializáltan (pl. kisiskolások, nyugdíjasok, adott cégek 

munkavállalói stb.). 

d) A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai 

tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel (kedvezményezett 

település(ek) intézményeinek döntéshozói és munkavállalói, valamint a közoktatásban 

résztvevők számára történő, belföldi tanulmányút megszervezése és lebonyolítása)  

e) A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt 

során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése  

f) Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív 

és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára 

g) A gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket 

tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely (szabadtéri vagy beltéri környezetben) kialakítása  

Önkormányzatunkat megkereste a Városökológia Bt. képviselője és felajánlotta, hogy 

környezetmérnökökkel rendelkező szakértői csapatuk elkészíti a pályázatot 50 000 Ft + ÁFA 

összegért, a sikerdíj az elnyert támogatás 5% - a, amely beépíthető, elszámolható a pályázatban. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű, KEHOP-1.2.1 kódszámú felhívás 

keretében. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat benyújtására 

és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy megbízza a Városökológia Bt.-t (1048 Budapest, Böröndös utca 10. II. em. 4), hogy 

készítse el a pályázatot a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás” elnevezésű, KEHOP-1.2.1 kódszámú felhívásra.  

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az előterjesztés 

mellékletét képező szaktanácsadói szerződés aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. április 20. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester  

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k.  

   jegyző 

 


