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Tisztelt Közgyűlés!
I.

Tartalmai összefoglaló:

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2008-ban elfogadta az EU 2020-as éghajlatváltozási és energiaügyi csomagját, így létrehozta a Polgármesterek Szövetségét, hogy elősegítse és
támogassa a helyi önkormányzatok erőfeszítéseit a fenntartható energiapolitikák megvalósításával
kapcsolatban.
A Bizottság 2015-ben egy konzultációs folyamatot indított el a Régiók Bizottságának
támogatásával, amely keretében egy hosszabbtávú célkitűzést javasolt, illetve támogatta a
csökkentés egységesítését és a klímaváltozáshoz való közös alkalmazkodást. A Bizottság a
Polgármesterek új, egyesített Klíma- és Energiaügyi Szövetségét (a továbbiakban: Szövetség) hozta
létre, ezáltal megerősítette a szövetség három alappillérét, a csökkentést, az alkalmazkodást,
valamint a biztonságos, fenntartható és elérhető energiát.
A Szövetség helyi és regionális önkormányzatokból álló európai mozgalom, amely önkéntes
kötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások saját
területükön történő használata iránt. A kötelezettségvállalással a Szövetség aláíróinak az a célja,
hogy biztosítsák az Európai Unió által 2030-ra kitűzött 40%-os CO2-kibocsátás csökkentést. A
40%-os megtakarításhoz a bázisévet minden önkormányzat maga választja ki, de mivel arra
vonatkozólag is ki kell tölteni egy energetikai állapotot, olyat kell választani, amihez vannak
elérhető adatok.
Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak enyhítésében és a
klímaváltozás elleni küzdelemben, mivel az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás 80%-a városi
tevékenységhez kapcsolódik. A Szövetségben résztvevő önkormányzatok támogatásban részesülnek
ebben a törekvésükben azáltal, hogy olyan elismerést, erőforrásokat és hálózati lehetőségeket
kapnak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az energiára és a klímára vonatkozó kötelezettségeik
teljesítésében a következő szintre eljussanak.
Magyarországról eddig 40 önkormányzat csatlakozott a Szövetséghez vállalva, hogy intelligens és
fenntartható településfejlesztést valósít meg a közös célok elérése érdekében.
A csatlakozást követő két éven belül az önkormányzatoknak be kell nyújtaniuk egy Fenntartható
Energia- és Klímaakciótervet (a továbbiakban: SECAP), amelyben vázolják a végrehajtani kívánt
legfontosabb tevékenységeket. Ezt követően kétévente jelenteniük kell a SECAP-ban foglaltak
megvalósulásáról.
Az önkormányzatok bármikor dönthetnek arról, hogy csatlakoznak a Szövetségbe. A belépés
díjtalan, ugyanakkor számos előnnyel jár, különös tekintettel az Európai Uniós támogatási
programokban való előnyösebb pályázói pozícióra.
II.

Csatlakozás menete

a)
A Szövetséget be kell mutatni a Közgyűlésnek. A Közgyűlés határozatot hoz a
belépésről, és a csatlakozási dokumentum aláírásáról.
b)
A határozat alapján a polgármester – vagy vele egyenrangú képviselője – aláírja a
Szövetséghez való csatlakozási nyilatkozatot.
c)
Aláírást követően egy online felület kitöltésére van szükség, valamint a csatlakozási
nyilatkozat elektronikus feltöltésére.
d)
Az önkormányzati képviselő-testületnek küldött visszaigazoló email-ban megadott
lépésekben adják meg a további teendőket.

A Szövetség Alapító Okirata kiemeli a helyi önkormányzatok szerepét az EU előírásainak a
teljesítésében, és önkéntes vállalást fogalmaz meg a polgármesterek részéről, hogy az általuk
képviselt település törekszik a 40%-os CO2 kibocsátás csökkentésére 2030-ig, és ennek érdekében
kibocsátási jegyzéket állít össze, illetve egy SECAP-ot készít a kitűzött célok megvalósításra. A
polgármesterek továbbá részt vesznek a Szövetség és az általa képviselt célok terjesztésében,
társadalmasításában, illetve ösztönöznek más önkormányzatokat is a csatlakozásra.
A csatlakozási nyilatkozat aláírásával az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak a CO2
kibocsátás 40%-kal történő csökkentésére, alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék elkészítésére,
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázat- és sebezhetőségi elemzés elvégzésére, cselekvési tervek
benyújtására, valamint az elért eredményekről történő jelentésre.
III.

Várható szakmai hatások

a)
Az önkormányzat nyilvános nyilatkozatot tesz a CO2 kibocsátás csökkentésére,
amellyel megfelel az Európai Unió 2030-as környezeti elvárásainak.
b)
Az önkormányzat példát mutat, és támogatja a területén működő kibocsátókat a CO2
kibocsátás csökkentésére az Európai Unió elvárásainak megfelelően.
c)
Az önkormányzat hasznosítani tudja a korábban csatlakozott települések tapasztalatait,
jó példáit, gyakorlatait és rossz példáit egyaránt.
d)
Az önkormányzat megosztja a szövetségbeli tagság során szerzett új tapasztalatokat,
szakértelmet, tudást más önkormányzatokkal.
e)
Az önkormányzat példát mutat más önkormányzatoknak a térségben, régióban, a
határokon átnyúlva.
f)
Az önkormányzat előnyre tesz szert az Európai Uniós támogatások elnyerése során,
mivel bizonyos támogatásokhoz csak Szövetségi tag települések férnek hozzá, illetve
közvetlen brüsszeli források során a Szövetség lobbi tevékenységgel támogatja a tagjait.
g)
Az önkormányzat támogatásra tehet szert a Szövetség aláírói számára rendelkezésre
álló anyagi forrásokból.
h)
Az önkormányzat az elért eredményeket közzé teheti a Szövetség honlapján.
IV.

Várható gazdasági hatások

A belépés és a tagsági viszony tagdíjfizetési kötelezettséggel nem jár.
A SECAP elkészítésének, valamint felülvizsgálatának költsége 7.000.000 Ft-ig a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban: TOP) finanszírozható.
V.

Kapcsolódások

A csatlakozás, valamint a kapcsolódó energiahatékonysági és CO2 csökkentési törekvések
összhangban vannak Debrecen Fenntartható Fejlődési Stratégiájával és Környezetvédelmi
Programjával, elősegítik ezek megvalósítását.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja, valamint a 42. § 6. pontja alapján
1./ dönt arról, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Polgármesterek
Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez.
2./ Elfogadja a melléklet szerinti kötelezettségvállalási dokumentumot és felhatalmazza a
polgármestert a csatlakozási dokumentumok aláírására és a vállalt kötelezettségek sikeres
teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtételére.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 13.

Dr. Papp László
polgármester

