
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 161/2017.         
(IX. 21.) XI.ÖK határozatában úgy döntött, hogy 2019. március 31-i határidőre           
csatlakozik a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez, és elkészítteti a          
Fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési tervet (SECAP)        
tanulmány formájában. 
  
A SECAP-ban vállalt beavatkozások fontosságára tekintettel a fenti képviselő-testületi         
döntésnek megfelelően már 2017-ben elindítottuk a dokumentumok előkészítését.        
Ennek oka az volt, hogy Újbuda is azon kevés magyar önkormányzat között van, akik              
úttörő módon elsőként készítik el az Akciótervüket. A jó és megalapozott döntéshez és             
a terv megfelelő végrehajtásához alapos előkészítést tartottunk szükségesnek. 
  
A SECAP elkészítésére bekért árajánlatok alapján a RESPONSUM Kft. vállalta          
legkedvezőbb áron ennek a tanulmánynak az elkészítését 2019. március 31-ig, mely           
határidőt a Képviselő-testület 213/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozatában elfogadta. 
  
A Képviselő-testület döntésének megfelelően 2019. március 31-re a RESPONSUM         
Kft. elkészítette a SECAP magyar nyelvű változatát és jelenleg az angol nyelvű            
változat elkészítése van folyamatban. 
  
A csatlakozástól számított 2 év áll rendelkezésre a SECAP benyújtására: „Az aláírók a             
hivatalos aláírást követő két éven belül benyújtják a „Fenntartható energiával és           
éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési tervet (SECAP)". A „Hatásmérséklő       
intézkedések/Mitigation Action” táblázatot csak a Képviselő-testület jóváhagyása után        
lehet feltölteni. 
  
A fentieken túlmenően a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII.           
törvény 48. § (3) bekezdése előírja, hogy 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.” 
  
A SECAP véleményeztetése, a lakossági konzultáció és a megvalósításhoz szükséges          
partnerségi együttműködések kialakítása az adatszolgáltató közműcégekkel feltétlenül       
szükséges a sikeres rendszer szemléletű terv végrehajtáshoz. 
  



A kétéves időszak, a partnerségi véleményeztetés, valamint lakossági konzultáció és          
az adatszolgáltatási szerződések a csatlakozás és a terv benyújtása közötti időt is            
lerövidítik: terveink szerint 2019. szeptember 30-ig benyújtjuk a Cselekvési tervet. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő‑testületet a csatlakozási határozati javaslat elfogadására. 
 
Budapest, 2019. június 3. 
  

dr. Hoffmann Tamás 
  
 
 


