
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 161/2017. (IX.          
21.) XI. ÖK. határozatában úgy döntött, hogy csatlakozik a Polgármesterek Klíma- és            
Energiaügyi Szövetségéhez, és 2019. március 31-ig elkészítteti és benyújtja a Szövetséghez a            
Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP-ot). 
  
Az akcióterv elkészítéséhez az alábbi feladatok elvégzése szükséges: 
  
1. Egy előre meghatározott bázisévre vonatkozóan a kiindulási Alap Kibocsátási Jegyzék, és            
az azóta megvalósított fontosabb, energiafelhasználásra és klímára hatást gyakorló         
intézkedések összeállítását az önkormányzati intézményekre, a lakóépületekre, a szolgáltató         
és ipari szektorra, valamint a közlekedésre. 
  
2. Klímaváltozási kockázat- és veszélyeztetettségi elemzést, valamint a kormányzati stratégiai          
irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 38. §-ban rögzített ún. Zöld Könyv             
elkészítését, és az ezzel kapcsolatos kommunikációs, disszeminációs és kapacitásépítési         
feladatok megtervezését és a végrehajtásában való közreműködést. 
  
3. A nemzeti, regionális, megyei és fővárosi fejlesztési koncepciókkal és programokkal           
összhangban az Energia- és Klímaakcióterv részletes kidolgozását, a szükséges javaslatok,          
intézkedések elkészítését, a beavatkozási területek megjelölését, a végrehajtásért felelős         
szervezetek, személyek megnevezését, továbbá a határidőket és költségeket az 1. pontban           
felsorolt négy területre vonatkozóan, hogy 2030-ra elérhető legyen a bázisévhez viszonyított           
40%-os szén-dioxid-csökkenés. 
Továbbá a lakossági kommunikáció és disszemináció, illetve a Polgármesterek Klíma- és           
Energiaügyi Szövetség csatlakozásával járó kapcsolattartási folyamatok és kötelezettségek        
támogatását, valamint a Képviselő-testülettel és a szükséges önkormányzati bizottságokkal         
történő egyeztetéseken való részvételt. 
  
A fenti tartalmú akcióterv elkészítéséhez kb. másfél év szükséges, ezért 2017 novemberében            
megpályáztattuk az elkészítését. 
  
A pályázatra a legjobb árajánlatot a RESPONSUM Kft. adta bruttó 18.796.000,- Ft            
összegben. 
  
A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (I. 27.) ÖK rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a                
pályázati céltartalék fedezetet nyújt a pályázatok előkészítésére azzal a kikötéssel, hogy a            
bruttó 10.000.000,- Ft feletti felhasználásról a Képviselő-testületnek kell döntenie. 
  



A RESPONSUM Kft. ajánlata megfelelt a pályázati kiírásnak, ezért kérem a Tisztelt            
Képviselő‑testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
Budapest, 2017. november 22.  
 
 
                                                                                                     dr. Hoffmann Tamás 
 


