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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint eddigi döntéseink és munkáink is bizonyítják, Dombóvár Város
Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a környezet-, természet- és klímavédelemre.
Dombóvár már nem egyszer bizonyította elköteleződését a klímavédelem iránt,
hiszen a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésen úgy döntött, hogy csatlakozik a
Klímabarát Települések Szövetségéhez, 2015. július 23-i ülésen pedig csatlakozott
Áder János Magyarország köztársasági elnökének aláírásgyűjtő akciójához, mely Al
Gore, környezetvédelmi Nobel-békedíjjal elismert volt amerikai alelnök indított el
annak érdekében, hogy minél több ember felemelhesse hangját a Föld érdekében, ezzel
nyomatékosítva a párizsi klímatalálkozón résztvevő világ vezetői számára a
klímavédelem érdekében tett cselekvés fontosságát. Emellett városunk fejlesztésének
egyik alappillére a helyi energiagazdálkodás megújítása a globális környezetterhelés
csökkentésének érdekében.
Sajnos az éghajlat-változás elkerülhetetlen folyamat, de mértékének
csökkentése érdekében a helyi közösségeknek, elsősorban az Önkormányzatnak nagy
szerepe van. A klímaváltozásra fel kell készülni és minden tőlünk telhetőt meg kell
tenni a megelőzés érdekében. Ezért is készítette el Dombóvár Város Önkormányzata a
Természetesen Dombóvár civil szervezet kezdeményezésére a helyi szintű, települési
klímakoncepcióját, melyben meghatározza a klimatikus gondolkodás, az
éghajlatvédelem és az ehhez kapcsolódó alkalmazkodás, megelőzés és
szemléletformálás alapjait. Következő lépés, hogy a koncepció alapjait tovább
fejlesztve megalkossuk a Települési Klímastratégiát, melyet a Klímabarát Települések
Szövetségének elnyert KEHOP-os pályázata során szeretnénk elkészíttetni.
Amennyiben ez nem valósul meg, a továbbiakban megjelenő Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Klímastratégiák kidolgozásához
kapcsolódó módszertan és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című
felhívás keretén belül szeretnénk elkészíttetni a Dombóvári Települési Klímastratégiát.
A koncepció, valamint a stratégia megléte a jelenlegi TOP-os pályázatok elbírálása
során is előnyt jelent. A TOP pályázatok fejlesztési elképzelései a város középtávú
városfejlesztési tervéből, az Ivanich-tervből erednek, ezért a klímakoncepció
megvalósítására való törekvés egyben az Ivanich-terv végrehajtását is segíti.
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Települési Klímakoncepciójáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Települési
Klímakoncepcióját a melléklet szerint elfogadja.
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