12. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

Dombóvár Város Önkormányzatának
aláírásgyűjtő akcióhoz

csatlakozása

a

klímavédelmi

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A világproblémák kialakulásának alapvető okozója, hogy az ember nem megfelelően
viszonyul a természethez, helytelenül (ki)használja mind a természeti, mind az emberi
erőforrásokat. Az ember fő célja a termelés. Így az ipari forradalom óta a civilizációnk
minél hatékonyabb és minél nagyobb termelésre törekszik, amelyet a környezet
természetes rendjébe való beavatkozással tud csak megvalósítani, ezzel megbontva a
dinamikus egyensúlyi állapotot, amely már rövidtávon is komoly problémákat okoz az
emberiség számára. Ennek következményeként századunk egyik legégetőbb
problémájává lépett elő a Föld éghajlatának változása, a klíma felmelegedése. A
légkör stabilitását elsősorban az iparilag fejlett országok által kibocsátott
üvegházhatású gázok gyengítik meg. A hőmérséklet akár 1-2 fokos emelkedésének is
súlyos következményei vannak - az időjárási szélsőségek gyakoribbá válása, a
növényzeti övezetesség átalakulása, a sivatagosodás felerősödése, a belföldi és sarki
jég olvadása, a tengeráramlások megváltozása, és a tengerek vízszintjének
megemelkedése – amelyek további környezeti katasztrófákhoz vezetnek.
Idén november 30. és december 21. között kerül megrendezésre az ENSZ-klímacsúcs
találkozó Párizsban. A tárgyalások célja, hogy 2021-től egy olyan szabályrendszer
kerülhessen bevezetésre, amely olyan szinten korlátozza az üvegházhatású gázok
kibocsátását, hogy a Föld éghajlatának átlaghőmérséklete az ipari forradalom előtti
időkhöz képest legfeljebb két Celsius-fokkal legyen magasabb. Az elképzelések
szerint az új megállapodás a jelenleg érvényben lévő - az ENSZ éghajlat-változási
keretegyezményéhez csatolt – Kiotói Jegyzőkönyvet váltaná fel.
"Ezen Egyezménynek (…) végső célja (…) az üvegház-gázok légköri koncentrációinak
stabilizálása olyan szinten, amely megakadályozná az éghajlati rendszerre gyakorolt
veszélyes antropogén hatást." 1
Az 1997-es konferencián a fejlett országok átlagosan 5,2%-os kibocsátás-csökkentést
vállaltak az 1990-es bázis évhez képest, a Magyar Kormány 2000-ben 1985–1987-es
időszak átlagos kibocsátásához képest 6%-os csökkentést tűzött ki célul.
Egy világméretű klímavédelmi kezdeményezés van születőben, amelyet Al Gore,
Nobel-békedíjjal elismert volt amerikai alelnök indított el annak érdekében, hogy
minél több ember felemelhesse hangját a Föld érdekében, ezzel nyomatékosítva a
párizsi találkozón résztvevő világ vezetői számára a klímavédelem érdekében tett
cselekvés fontosságát egymilliárd ember támogatásával.
Magyarország – Áder János köztársasági elnök közreműködésével - elsőként
csatlakozott ehhez a nemzetközi összefogáshoz, létrehozva az Élő Bolygónk
aláírásgyűjtő honlapot (www.elobolygonk.hu). (Melléklet: Áder János köztársasági
elnök levele)
Dombóvár már nem egyszer bizonyította elköteleződését a klímavédelem iránt, hiszen
a Képviselő-tesület a 2015. március 26-i ülésen úgy döntött, hogy csatlakozik a
Klímabarát Települések Szövetségéhez, valamint városunk fejlesztésének egyik
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alappillére a helyi energiagazdálkodás megújítása a globális környezetterhelés
csökkentésének érdekében.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy mi is csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez,
mi is emeljük fel hangunkat, ellátogatva a www.elobolygonk.hu honlapra, valamint
hirdessük közösen az aláírásgyűjtő akció hírét, hogy minél több emberhez eljusson, és
együttes erővel tudjunk fellépni Földünkért.
Határozati javaslat
A klímavédelmi aláírásgyűjtő akcióhoz való csatlakozásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik Áder János
Magyarország köztársasági elnökének aláírásgyűjtő akciójához és felhívására
támogatja Al Gore – az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt
alelnökének – azon kezdeményezését, amellyel egy új globális éghajlatvédelmi
megállapodás létrehozása érdekében a – 2015 decemberében Párizsban megrendezésre
kerülő ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Felek Konferenciáján összegyűlő –
világ vezetőit egységre és cselekvésre ösztönözzék.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedésre, és a
minél szélesebb körű támogatás érdekében felkéri, hogy az aláírásgyűjtő akcióról
tájékoztassa, és aláírásra ösztönözze a lakosságot.
Határidő: 2015. augusztus 5. – csatlakozás továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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