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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és 

életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi 

közösségek bevonásával Dombóváron és térségében elnevezésű, KEHOP-5.4.1-16-

2016-00131 azonosítószámú projekt keretében kidolgozásra került Dombóvár 

klímastratégiájának jóváhagyásra javasolt dokumentuma. 

 

Korunk legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás: Mennyire leszünk képesek mérsékelni 

a kibocsátást és a hatásokat? Milyen mértékben tudunk alkalmazkodni az 

éghajlatváltozás jelentette hatásokhoz egyéni- és közösségi szinten? Már látni az 

olajkorszak végét! Mennyire vagyunk felkészülve erre? A klímaváltozás nem egy tőlünk 

független, a távoli tájakon lezajló jövőbeli esemény, hazánkban is drasztikus 

változásokra – egyre melegebb időjárás, aszály, árvíz, gyakori viharos szél – kell 

felkészülni már most és a következő évtizedekben. Sajnos a Kárpát-medence Európa 

egyik legsérülékenyebb területe az éghajlatváltozás káros hatásai szempontjából. 

 

A klímaváltozás hatásait nem csak elszenvedni lehet, az esetleges hatások 

megismerésével, felkészüléssel, összefogással, a rendszerek rugalmasságának 

növelésével alkalmazkodni lehet a változásokhoz. A klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás már most jelentős feladatokat hárít az egész társadalomra, mindenki új 

és nagy kihívássokkal áll szemben, fel kell készülni a várható hatásokra, a problémák 

megoldására és a szükséges cselekvések megtételére, ezért is kiemelkedően szükséges 

ez a projekt. 

 

Hatékony „klímaválasz” (éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás a 

változásokhoz) csak közösen lehetséges, a társadalom minden csoportjának 

klímatudatos hozzáállása és aktív részvétele mellett. A „klímaválasz” egyik legfőbb 

szintje a települések, településcsoportok, akik a hasonló biogeográfiai környezeten túl 

hasonló szociális-társadalmi adottságokkal rendelkeznek, mely igen nagymértékben 

meghatározza lehetőségeiket és képességeiket. 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felhívja a figyelmet a problémakör térségi szintű 

kihívásaira, speciális területegységek és társadalmi csoportok klímaváltozáshoz 

kapcsolódó feladataira. A helyi éghajlatpolitikai tervezésnek, valamint a 

megvalósításnak helyi sajátosságokon kell alapulnia, ezért szükséges a helyi/térségi 

klímastratégia. 

 

A helyi klímastratégia megalapozza a klímavédelmet, továbbá a klímaváltozáshoz 

történő helyi alkalmazkodást az önkormányzat, az intézmények, és a civil szervezetek 

részére a klímaváltozás mérséklésére.  

 

A klímastratégiában megfogalmazott intézkedések, tevékenységek megvalósításával 

kialakítható az adekvát helyi „klímaválasz”. A klímastratégia lehetőséget ad a 

klímatudatos jövőtervezésre, amelynek kulcsfontosságú lépcsőit és mérföldköveit 

hivatott bemutatni ez a dokumentum. Az egyes adaptációs, mitigációs, valamint 



szemléletformáló helyzetértékelések és javaslatok elősegítik a jelenkori globális 

felmelegedés és klímaváltozás várható módosító hatásainak enyhítését. 

 

A kidolgozott anyag illeszkedik a megyei és az országos klímastratégiához, szoros 

kapcsolatban van a Kaposmenti Vidék- és Területfejlesztési Társulás térségi 

klímastratégiájával. A Társulás klímastratégiájának nem része Dombóvár, mivel a 

készítésének kezdetekor az önkormányzat még nem volt tagja a Társulásnak, másrészt 

– mint város és járási központ – sok tekintetben különböző adottságokkal, 

lehetőségekkel rendelkezik, ezért indokolt az önálló klímastratégia elfogadása. 

 

Dombóvár és a Társulás klímastartégiája teljes mértékben összhangban áll egymással, 

mert számos területen szükséges a közös cselekvés, olykor nem is lehetséges az önálló 

megvalósítás. Dombóvárnak – mint a Társulás vezető településének – innovatív 

húzóerőt kell gyakorolnia a Társulás többi, kisebb településére a megvalósítás 

érdekében. Az azonos vagy hasonló biogeográfiai és társadalmi adottságokon túl a 

megvalósításhoz szükséges források előteremtése érdekében is szükséges az 

együttműködés. 

 

A klímastratégia tervezetének társadalmasítása megtörtént, szakmai egyeztetések még 

folynak. A projekt 2020 tavaszán indult, de a megvalósítást a COVID járvány 

nagymértékben késleltette. A KEHOP pályázat célja a 2016-ban elfogadott települési 

klímakoncepció felülvizsgálata volt, de azóta jelentősen megváltoztak a tartalmi-

módszertani előírások, ezért új klímastratégia készült, ami nagy segítséget nyújt a 

jövőbeli klímatudatos fejlesztésekhez, a város klímatudatos üzemeltetéséhez. A 

klímastratégia 2022-2030. időszakra vonatkozik, a végrehajtását pedig évente vizsgálni 

kell. 

 

Javaslom a projekt révén létrejött szakértői munka elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

Dombóvár klímastratégiájáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022-2030. időszakra a 

melléklet szerint elfogadja Dombóvár Város Klímastratégiáját. 
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         polgármester 


