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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Megyei Közgyűlés 2018. február 9-én hagyta jóvá a Tolna Megyei Klímastratégiát 
(továbbiakban: Stratégia), mely a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 kódszámú 
„Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási 
platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” c. projekt (továbbiakban: 
Projekt) keretében készült el. A Projekt fizikai zárásának időpontja 2018. április 30-a 
volt, a fenntartási kötelezettség a Projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 
éves időtartamra terjed ki.  
 
A fenntartási kötelezettségből adódó, illetve az éghajlatváltozás és klímavédelem 
témaköréhez kapcsolódó szemléletformálási feladatok ellátásának, továbbá a 
Stratégiában megfogalmazott intézkedési javaslatok végrehajtásának elősegítése 
érdekében megyei klímairoda létrehozására van szükség.  
 
A klímairoda működtetésében, a szakmai feladatok koordinálásában és ellátásában 
a Projekt végrehajtásában is aktív szakmai szerepet végző Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány vállal partnerséget.  
 
A klímairoda munkaszervezeti struktúrájának kialakításához, és a munkaszervezet 
működési helyének meghatározásához további egyeztetések szükségesek. 
 
A klímairoda feladatai: 

- a Projekt fenntartási kötelezettségéből adódó feladatok ellátása: a Tolna 
Megyei Éghajlatváltozási Platform működtetése és adminisztrációs 
feladatainak ellátása 

- a Stratégiában foglalt intézkedések fokozatos és ütemezett megvalósítása, 
összhangban a megjelenő klímapályázatokkal 

- klímareferensek képzése, megyei klímareferens hálózat kialakítása 
- települési klímarendezvények megtartása (szemléletformálás, 

tudásmegosztás) 
- városi hőségriadó tervek elindítása 
- szakmai tanácsadás klíma- és környezetvédelmi pályázatokhoz 
- kapcsolattartás a Klímabarát Települések Szövetségével, tájékoztatás a 

tevékenységükről, programjaikról 
 
 
Fentiek alapján kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (…...) közgyűlési határozata Tolna Megyei 
Klímairoda létrehozása tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 kódszámú 
„Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia 
kidolgozása és éghajlatváltozási platform 
létrehozása és működtetése - Tolna megyében” 
című pályázat keretében elkészített Tolna Megyei 
Klímastratégiában átfogó intézkedési javaslatként 
rögzített Tolna Megyei Klímairoda létrehozása 
érdekében 
 
a) felkéri Elnökét, vizsgálja meg a Klímairoda 

létrehozásának és működtetésének jogi 
kereteit; 
 

b) felhatalmazza Elnökét a Klímairoda 
létrehozásához és működtetéséhez szükséges 
szerződések aláírására, a 
kötelezettségvállalások megtételére. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. 

pontban foglalt Klímairoda létrehozására és 
működtetésére bruttó 300.000,- forint összegű 
forrást különít el a Tolna Megyei Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének tartalék kerete terhére.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2019. április 30. 

 
 
Szekszárd, 2019. január 25. 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
 


