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E M L É K E Z T E T Ő 
 

A Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform 
 

2016. december 13-i alakuló üléséről 
 
 
Készült: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 101. számú hivatalos helyiségében  

10:00 órai kezdettel tartott ülésen. 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. 
 
 
1. pont: Köszöntő 
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. Röviden beszélt a 
környezet- és klímavédelem fontosságáról, továbbá kiemelte milyen lehetőségeket rejt 
magában a projekt megvalósítása a települések, illetve a megye számára.  
 
 
2. pont: A KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 kódszámú projekt bemutatása 
 
Baloghné Gaál Zsófia, szakmai munkatárs néhány szóban ismertette a pályázati felhívás 
nemzetközi előzményeit, a Norvégiában lezajlott pilot projekt eredményeit. 
 
Naszvadi Balázs, a Terület- és Vidékfejlesztési Osztály vezetője bemutatta a projekt 
célkitűzéseit, illetve a megvalósítás kapcsán tervezett tevékenységeket, rendezvényeket. 
Kitért a Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform (továbbiakban: Platform) tervezett 
feladataira:  

- segít a megyei klímastratégia elkészítésében, 
- véleményezi a munkadokumentumokat, 
- részt vesz a tervezett rendezvényeken,  
- segít a szemléletformálási akciókban. 
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Elmondta továbbá, hogy a Platform működése a projekt lezárása után, a fenntartási 
időszakban is folytatódni fog, mely időszakra vonatkozóan meg kell majd találni a 
működéshez szükséges forrásokat.  
 
Gál Péter, a Klímabarát Települések Szövetségének képviseletében röviden ismertette a 
KEHOP-1.2.0 pályázati felhívás keretében meghirdetett Szakmai háttértámogatás 
biztosítása és koordináció a helyi stratégiákban c. projekt tevékenységeit, illetve kitért az 
elkészítendő útmutatóra és a megyei önkormányzatok feladataira. Elmondta továbbá, 
hogy munkacsoportok létrehozását tervezik, ahova a megyei önkormányzatok majd tagot 
delegálhatnak.  
 
Riányi József, a Közgyűlés alelnöke felvetette, hogy hazai jó példák, gyakorlati 
tapasztalatok feltérképezése céljából meg lehetne keresni a Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetségének magyar tagjait.  
 
 
3. pont: A projekt megvalósításában közreműködők bemutatása 
 
Dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző néhány szóban bemutatta a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal szerepvállalását a projekt megvalósításában, valamint bemutatta 
az érintett szakembereket. Elmondta továbbá, hogy az érintetteken túl még 1 fő 
alkalmazására kerül majd sor, aki csak a projekttel kapcsolatos feladatokat lát majd el.  
 
 
4. pont: A Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjainak bemutatkozása 
 
A Platformot alkotó szervezetek jelenlévő képviselői egyenként bemutatkoztak, néhány 
szóban ismertetve az adott szervezet tevékenységét, a környezet- és klímavédelem 
területén végzett munkáját. Többen jelezték, hogy akár korábbi tevékenységük során 
készített kisfilmekkel, akár 2017. év során lebonyolítandó rendezvényeik bevonásával 
szívesen hozzájárulnak a megyei klímastratégia elkészítéséhez, a szemléletformálást 
segítő rendezvényekhez, ezzel is segítve a megye lakosságának minél szélesebb körű 
elérését.  
 
Illés Géza, a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának munkatársa 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a környezetvédelmi szakigazgatási feladatok ellátása 
2017. január 1-jével megyei szintre helyeződik át.  
 
 
5. pont: A Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform működése, feladatai 
 
Naszvadi Balázs, a Terület- és Vidékfejlesztési Osztály vezetője ismertette a Platform 
tervezett működését: 

- negyedévente 1 ülés megtartása, melyen túl rendkívüli ülés megtartására is van 
lehetőség, ha a feladatok mennyisége ezt megkívánja, 

- a Platform feladata, hogy szakmai véleményt alkosson az elkészítendő megyei 
klímastratégiáról, 

- a projekt fenntartási időszakában is gondoskodni kell a Platform működéséről, 
melyhez forrásokat, szakmai tématerületeket kell keresni. 

Kiemelte, hogy a Platform egy kvázi ernyőszervezetként segíthetné a térségi szereplők 
tevékenységeinek koordinációját, akár közös rendezvénynaptár kialakításával.  
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Elmondta továbbá, hogy a projekt keretében havi hírlevél összeállítására és közzétételére 
kerül sor, mely tartalmazhatja a rendezvényekre vonatkozó beszámolót, illetve helyet 
adhat jó példák bemutatásának. Ezen túl tematikus kiadványok elkészítésére is sor kerül, 
melyek a tervek szerint elektronikus formában elérhetőek lesznek a Tolna Megyei 
Önkormányzat honapján, illetve esetleges egyéb pályázati forrásból utánnyomásra is 
felhasználhatóak.  
 
 
6. pont: A tanácskozás zárása 
 
Naszvadi Balázs, a Terület- és Vidékfejlesztési Osztály vezetője tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a Platform következő ülésére 2017. első negyedévében kerül majd sor. 
A pontos dátum attól függ, hogy mikor készül el a megyei klímastratégiának egy olyan 
munkadokumentuma, ami az első körös véleményezésre alkalmas.  
 
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke és dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző záró 
szavaikkal minden jelenlévőnek megköszönték az aktív, építő jellegű részvételt az alakuló 
ülésen, majd mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánva bezárták 
az ülést.  
 
 
 
Készítette: 
 
Istlstekker Lídia 
projektmenedzser  
 
 






