
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
2008-ban az Európai Bizottság elfogadta az EU 2020-as éghajlat-változási és energiaügyi           
csomagját, létrehozta a Polgármesterek Szövetségét, hogy elősegítse és támogassa a helyi           
önkormányzatok erőfeszítéseit a fenntartható energiapolitikák megvalósításával      
kapcsolatban.  
A szövetséghez fenntartható energia akciótervek kidolgozását vállaló önkormányzatok        
csatlakozhattak. A tervek kidolgozását és végrehajtását segítette elő a szervezet. 
A Polgármesterek Szövetsége egyedi, alulról jövő kezdeményezés, amelynek számos helyi és           
regionális önkormányzatot sikerült mozgósítania, hogy azok akcióterveket dolgozzanak ki, és          
a befektetéseikkel a klímaváltozást enyhítő intézkedéseket segítsék elő. 
A Polgármesterek Szövetségének sikerére alapozva a Mayors Adapt nevű kezdeményezést          
2014-ben indították el ugyanazzal az irányítási modellel: felszólítják a városokat a politikai            
kötelezettségvállalásra, illetve arra, hogy aktívan tegyenek a klímaváltozás elkerülhetetlen         
hatásai ellen, és készüljenek fel azokra.  
2015 végén a kezdeményezések az újonnan egyesült Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi           
Szövetségének égisze alatt tömörültek, kitűzték az EU 2030-as céljait, és közösen vállalták,            
hogy csökkentik a klímaváltozást okozó tényezőket és alkalmazkodnak ahhoz. 
A szövetség aláíróinak ki kell dolgozniuk egy Alapkibocsátási készletet, illetve egy           
Klímaváltozási kockázat- és veszélyeztetettség-értékelést. A felek vállalják, hogy a helyi          
tanácsi határozattól számított két éven belül benyújtanak egy Fenntartható Energia- és           
Klímaakciótervet (SECAP), amelyben vázolják a végrehajtani kívánt legfontosabb        
tevékenységeket. Az alkalmazkodási stratégiának a SECAP részét kell képeznie, és/vagy a           
stratégiát külön tervezési dokumentum(ok)ban kell kidolgozni és beépíteni – az aláírók           
szabadon megválaszthatják az akcióterv formáját. Ez a határozott politikai         
kötelezettségvállalás egy hosszú távú folyamat kezdetét jelzi, amelynek során a városoknak           
kétévente jelenteniük kell, hogyan halad a megvalósítás 
Ehhez az egyre növekvő mozgalomhoz a helyi ön kormányzatok az alábbi eljárást követve             
csatlakozhatnak: 

● Bemutatják a Polgármesterek Szövetségét a helyi képviselő- testületnek; 
● Miután a képviselő- testület hivatalosan is meghozta a határozatot, megbízzák a           

polgármestert – vagy a helyi önkormányzat vele egyenrangú képviselőjét -, hogy írja            
alá a Szövetséghez való csatlakozási nyilatkozatot; 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-core-documents.html
http://mayors-adapt.eu/
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-core-documents.html


● Az aláírást követően online kitöltik az adatokat, és feltöltik a megfelelően aláírt            
csatlakozási nyilatkozatot; 

● Követik a helyi önkormányzati képviselő-testületnek küldött visszaigazoló e-mail-ben        
megadott lépéseket. 

 
A polgármesterek szövetsége kiterjedt hálózat (térkép megjelenítése:       
http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/participation/covenant_map_hu.html). 
 
Budapesti kerületek közül az V., a XVIII. és a XIX. kerület Önkormányzata nyújtott be              
Fenntartható Energia Akciótervet, 
(http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_hu.html?c
ity=Akci%C3%B3terv+keres%C3%A9se...&country_seap=hu&commitments=&date_of_ap
proval=&accepted=) 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 164/2015. (VI.          
25.) XI.ÖK határozatával célul tűzte ki a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of           
Mayors) való csatlakozást továbbá egy Fenntartható Energia Akció Program előkészítését          
(Sustainable Energy Action Plan-SEAP). A 2015-öt követő változások következtében a          
korábbi határozat visszavonása szükséges egy újabb meghozatala mellett. 
 
Az előterjesztéshez csatoltuk Miguel Arias Cañete energiaügyekért felelős EU biztos          
kiadványát a csatlakozás indokolásáról. 
 
Tisztelt Képviselő- testület! Javaslom az új akcióterv kidolgozását és határozat- tervezetek           
elfogadását! 
 
 
Budapest, 2017. szeptember 11. 
 
                                                                                                     dr. Hoffmann Tamás 
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