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I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 192/2016. (VI. 23.) határozat elfogadásával
csatlakozott az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi
Szövetségéhez, amely azzal a céllal jött létre, hogy összegyűjtse azokat a helyi
önkormányzatokat, amelyek elkötelezettek az EU éghajlati és energetikai célkitűzéseinek
elérése és túlteljesítése mellett. Debrecen a csatlakozással vállalta, hogy a CO2 kibocsátást
2030-ig legalább 40 %-kal csökkenti, valamint elkészíti és két évente felülvizsgálja a
Fenntartható Energia -és Klímaakciótervét (SECAP).
A Polgármesterek Szövetsége - túllépve a 2030-as célkitűzésen - az EU-s politikákkal (EU
Klímastratégia, EU Green Deal, Fit for 55, EU Adaptációs Stratégia) összhangban 2050-re
vonatkozó új közös jövőképet alkotott, amely szerint 2050-re elérik a klímasemlegességet
és végrehajtják az ehhez szükséges intézkedéseket a polgáraik, vállalkozásaik és helyi
érdekeltek bevonásával, hozzájárulva ezzel az Európai Éghajlati Paktum céljaihoz, egy zöldebb
Európához. A klímasemlegesség felé tett közbülső lépésként az EU vállalja, hogy 2030-ig
legalább 55%-kal csökkenti a kibocsátásokat (Fit for 55).
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az új célkitűzésekkel összehangban a szövetségben
részes helyi önkormányzatoknak új szándéknyilatkozatot javasolt aláírniuk. Az a város,
amelyik nem írja alá az új szándéknyilatkozatot, csak az eredetileg vállalt célkitűzés
eléréséig, vagyis 2030-ig maradhat a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének
tagja.
Amennyiben Debrecen aláírja az új szándéknyilatkozatot, azzal vállalja, hogy 2 éven belül vagy
megújítja a meglévő Fenntartható Energia -és Klímaakciótervét (SECAP) vagy egy teljesen új
intézkedési tervet készít el, mely magyar nyelven is benyújtható.
A SECAP-ban a mérséklési intézkedések nyomon követése érdekében a városnak meg kell
határoznia egy kibocsátás indulási jegyzéket, mely szinthez képest kell hoznia a városnak a
káros anyag kibocsátás csökkenési indikátort 2050-re. Emellett el kell készíteni a klíma
kockázati -és sebezhetőség értékelést, mely meghatározza a kockázat jellegét és mértékét,
azonosítja és elemzi az éghajlati veszélyeket, és a veszélyeztetett ágazatokat.
A vállalások között szerepel, hogy a város a mérséklés, az alkalmazkodás elősegítése és az
energiafüggőség megszüntetése érdekében folyamatosan fellép, továbbá az intézkedések
végrehajtásáról 2 évente, a kibocsátások mértékéről pedig 4 évente monitoring jelentéseket ad.
A jelenleg tagsággal rendelkezőknek, így Debrecennek sem kell újra regisztrálnia, csak meg
kell újítania a profilját, adatait és fel kell töltenie az aláírt új szándéknyilatkozatot, mely
díjfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. Az új célkitűzésekhez történő csatlakozási
szándékot bármikor meg lehet tenni, nincs határidőhöz kötve.
Tekintettel arra, hogy a szövetség tagjaként Debrecen városa eddig is profitált a tagsággal járó
előnyökből, ugyanis a nemzetközi pályázataink pozitív elbírálásában, ezzel együtt a nemzetközi
források elnyerésében rendkívül fontos szerepet tölt be a tagság megléte és a tagság hiányában
a városnak csökken az esélye nemzetközi partnerségekhez való kapcsolódásra, javaslom, hogy
a Közgyűlés támogassa az új szándéknyilatkozat aláírását, ezzel együtt az új klíma-célkitűzések
elfogadását.

II.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja,
és a 42. § 6. pontja alapján, figyelemmel a 192/2016. (VI. 23.) határozatban foglaltakra
1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az éghajlatsemleges Európa érdekében tett
intézkedések fokozása érdekében megújítja a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi
Szövetségében fennálló tagságát és elfogadja a melléklet szerinti szándélnyilatkozatot.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, valamint felkéri a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy a szándéknyilatkozatban vállalt kötelezettségek
sikeres teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

az aláírásra: azonnal
az intézkedések megtételére: folyamatos
az aláírásért: a polgármester
az intézkedések megtételéért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2021. november 18.
Dr. Papp László
polgármester

