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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. október 15-i ülésére 
 

Tárgy:    Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet (2020-2030) előzetes jóváhagyása, 
társadalmi egyeztetésre bocsátása 

 
 
Iktatószám: LMKOH/157-137/2020. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével 
konzorciumban sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programban kiírásra került KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázati felhívásra. 

„A klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén című, KEHOP-1.2.1-18-2018-
00174 kódszámú pályázat (a továbbiakban: Projekt) szakmai megvalósítása keretében 
települési klímastratégia kerül kidolgozásra, illetve a klímaváltozással, azon belül mind a 
folyamat mérséklésének, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, 
széleskörű szemléletformálási programok kerülnek megvalósításra.  

A Projekt keretében eddig három workshop került megrendezésre, a pedagógusok, az 
önkormányzat munkatársai részére és a civil szervezeteknek hirdetve. A gazdálkodó 
szervezetek projektbe való bevonása is folyamatos. Szeptember 15-én megalakult a Lajosmizse 
Város Éghajlatváltozási és Klímavédelmi Kerekasztal. A Kerekasztal célja a térségi/helyi 
döntéshozók és közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a 
témakörhöz köthető tevékenységek helyi szintű koordinálásának, a klímaváltozással 
kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása. November 15-i 
benyújtási határidőre módosított pályázati felhívásra várjuk Lajosmizse és térségének 
(környező települések) óvodásai, általános- és középiskolás, nappali, esti, levelező hallgatói 
részére éghajlatváltozás és klímavédelem Lajosmizsén témakörben meghirdetett logó-, fotó-és 
rajzpályázatokat.  

A Projekt indikátorai: 

Monitoring mutató Cél változás 

Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akcióban aktívan 
résztvevő lakosság száma (aktív elérés) 

2 200 

A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés) 
(Szakpolitikai mutató)  

33 675 

Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma  11 342 
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A Projekt mérföldkövei: 

Mérföldkő 
megnevezése 

Mérföldkő 
elérésének tervezett 
dátuma 

Eredmény leírása 

1. mérföldkő 2020. 10. 30. A projekt keretében tervezett szakmai 
programok megvalósítása elkezdődik és a helyi 
klímastratégiák egyeztetési változatai 
elkészülnek.  

1. mérföldkő 2021. 09. 30. A projekt keretében tervezett minden szakmai 
program, marketing tevékenység megvalósul és 
a helyi klímastratégiai dokumentum elkészül.  

 

A Klímabarát Települések Szövetsége által elkészített módszertani útmutató alapján a Magyar 
Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. munkatársai az önkormányzati hivatal 
együttműködésével elkészítették a település klímastratégia-tervezetét (egyeztetési változat). A 
dokumentum tartalmára és terjedelmére tekintettel a települési képviselők számára 2020. 
szeptember 25-én áttanulmányozásra és előzetes véleményezés, javaslat-és észrevételtétel 
lehetőségének biztosítása céljából elektronikusan megküldésre került. Az előterjesztés 
készítésének időpontjáig képviselői módosító javaslat, észrevétel és kiegészítés az anyaggal 
kapcsolatban nem érkezett.  

Lajosmizse Település Klímastratégiája (2020 – 2030) egyeztetési anyag az előterjesztés 
mellékletét képezi. Kinyomtatásra nem kerül a 115 oldalból álló dokumentum, de a város 
honlapján a www.lajosmizse.hu/Települési Önkormányzat/Képviselő-testületi 
dokumentumok/2020.10.15 Előterjesztések között, továbbá a bizottsági üléseken és a testületi 
ülésen megtekinthető.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 48. § (3) 
bekezdése értelmében „A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, 
határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a 
környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett 
önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 
véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről 
harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.” 

Fentiek alapján a klímastratégia-tervezet megküldésre kerül az illetékes szervekhez, 
önkormányzatoknak, az előzetes jóváhagyását követően a Megyei Klíma Platform részére és 
egyúttal széles körű társadalmi egyeztetésre bocsátjuk, többek között a várhatóan október végén 
tartandó klíma-konferencián, a novemberi közmeghallgatás alkalmával, és a város honlapján a 
Klíma Projekt menüpont alatt. Lajosmizse Település Klímastratégiája (2020 – 2030) végleges 
elfogadásának határideje a Projekt megvalósításának záró dátuma: 2021. szeptember 30.  
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Fentiek értelmében az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

Határozat-tervezet 
 

…./2020. (…) ÖH 
Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezet (2020-2030) előzetes jóváhagyása, társadalmi 
egyeztetésre bocsátása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttanulmányozta és elfogadja 
a Lajosmizse Település Klímastratégia-tervezetben foglaltakat. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete széleskörű társadalmi 
egyeztetésre ajánlja az anyagot az illetékes hatóságok, társszervek, konzorciumi partner, 
szakmai szervek, civilek, gazdasági szereplők bevonásával.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottságot a társadalmi egyeztetéseken való aktív 
közreműködésre.   
 

Felelős: Képviselő-testület, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
Határidő: 2020. október 15. 

 

Lajosmizse, 2020. október 08. 

                          Basky András sk. 
                              polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

 


