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DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

…………………./2019 SZ. RENDELETÉNEK KONCEPCIÓ TERVE 

AZ ÉGHAJLATI VÉSZHELYZETRŐL ÉS A PÁRIZSI MEGÁLLAPODÁSBAN 
LEFEKTETETT CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL 

 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye feleinek 21. konferenciáján Párizsban, 
2015. december 12-én megállapodást fogadtak el, amelynek értelmében a globális 
fölmelegedés mértékét mindenképpen 2°C alatt kell tartani és törekedni kell arra, hogy 
a fölmelegedés mértéke ne haladja meg a 1,5°C-ot. Ennek érdekében a részes felek 
konkrét lépések megtételét is vállalták a megállapodásban. 

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja által Genfben minap bemutatott éves 
jelentésből az derül ki, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint a globális 
átlaghőmérséklet ebben az évszázadban akár 3,4-3,9°C-kal is emelkedhet, ami 
széleskörű és pusztító hatásokkal jár, de még a Párizsi Megállapodásban foglaltak 
maradéktalan betartása esetén is 3,2°C-os emelkedés várható. 

 

Fentiekre tekintettel Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete az alábbi 
határozatot hozza: 

1. Megállapítja, hogy környezeti és éghajlati vészhelyzet áll fenn és kinyilvánítja, 
hogy a maga hatáskörén belül minden lehetséges lépést meg kíván tenni a 
veszély elhárítására. 

 

2. Megbízza a polgármestert, hogy terjesszen elő rendelettervezetet a 
klímasemlegesség elérése, a környezeti szempontból káros támogatások 
megszüntetése érdekében teendő konkrét lépésekről, különös tekintettel 

a. az önkormányzat tulajdonában álló épületek, valamint a település 
lakóépületei fűtésének korszerűsítésére 

b. az önkormányzat tulajdonában álló épületek, valamint a lakóépületek 
hőszigetelésére 

c. az önkormányzat, annak cégei, valamint a településen működő 
gazdasági társaságok tulajdonában álló gépjárművek nulla kibocsátású 
járművekkel való felváltására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. március 31. 

 
3. Megbízza a polgármestert, hogy terjesszen elő rendelettervezetet az 

éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekhez társuló szociális 
intézkedésekre az igazságos és méltányos átmenet biztosítása érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. március 31. 



4. Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében nyújtson be 
pályázatot a 2. és a 3. pontban említett intézkedések finanszírozásának az 
Európai Unió forrásai terhére történő támogatására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
5. Megbízza a polgármestert, hogy évente nyújtson be jelentést a fenti 

rendelkezések végrehajtásáról, és tegyen javaslatot az éghajlati vészhelyzet 
elhárításához való hozzájárulás érdekében alkotott rendeleteknek a cél elérése 
érdekében szükséges módosítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: minden év november 1. 

 

          

          


