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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) folyományaként a Tolna Megyei 
Önkormányzat (továbbiakban: TMÖ) kialakította a Tolna Megyei Klímairodát 
(továbbiakban: Klímairoda), melynek működtetésében együttműködő partnere a 
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány. A Klímairoda létrehozására és 
működtetésére vonatkozó megbízási szerződés aláírására 2019. március 20-án 
került sor. 
 
A megbízási szerződésben foglalt feladatok ellátása érdekében a Klímairoda 
munkatársai az alábbi tevékenységeket végezték el 2019. év folyamán: 
 
1. 2019. 03. 27. – Tolna Megyei Klímakonferencia 
„A klímaváltozás itt van: a szőlő jövője Szekszárdon” címmel szervezett megyei 
szintű konferenciát a TMÖ, Szekszárd MJV Önkormányzata és a Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány a Vármegyeháza dísztermében, ahol a 
résztvevők körüljárták a szőlőtermesztés és borkészítés területét érintő, a 
klímaváltozásból fakadó problémákat.  
 
 
2. 2019. 06. 28. – Vár a megye 
A megye polgármestereinek tavasszal megküldött bemutatkozó levél után a 
Klímairoda munkatársai a Szekszárdon megtartott rendezvényen mutatkoztak be 
személyesen a program résztvevőinek. TMÖ sátrában a klímaváltozás és 
éghajlatvédelem témája iránti érzékenyítésen túl az érdeklődőknek lehetősége nyílt 
ökolábnyomuk kiszámítására, de kipróbálhatták a Projekt keretében beszerzett 
villamos energia termelő kerékpárt is.  
 
 
3. 2019. augusztus-szeptember – Közreműködés LIFE pályázat benyújtásában 
A Klímairoda munkatársai aktív szerepet vállalva segítettek egy cégnek, hogy 
benyújthassa pályázatát a LIFE előkészítő projektek 2019. évben meghirdetett 
„Carbon farming” felhívására. A projekt címe: Környezettudatos és karbonkibocsátást 
csökkentő mezőgazdasági termelési rendszerek kidolgozása és összehasonlítása 
Magyarországon. 
 
 
4. 2019. 09. 24. – Lakossági fórum Bölcskén 
A tavasszal megküldött bemutatkozó levélre reagálva Bölcske Község megkereste a 
Klímairoda munkatársait, hogy egyeztessenek a település éghajlatváltozással 
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kapcsolatos lehetőségeiről. Ennek folyományaként a község önkormányzata és a 
Klímairoda munkatársai szeptember végén lakossági fórumot tartottak, melynek 
keretében a résztvevők két előadásba sűrítve ismerkedhettek meg a klímaváltozás 
témakörével, és a Klímairoda munkatársainak segítségével felmérték a község 
sérülékenységét. A rendezvény hatására a község rendezvényen résztvevő lakosai 
települési klímakör elindítását határozták el.  
 
 
5. 2019. 10. 21. – Szemléletformáló előadás Decsen 
A Klímairoda munkatársai „Mi lesz a Földdel, meddig tartható a fenntarthatatlan?” 
címmel tartottak előadást a decsi faluházban, melyet követően a község 
polgármestere kifejezte azon szándékát, hogy a település többet foglalkozzon az 
éghajlatvédelem témakörével. 
 
 
6. 2019. 11. 14. – Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform ülése 
A TMÖ épületében kialakított megyei klímairodában megtartott ülésen részt vett a 
Szekszárdi Klímakör, akik tájékoztatást adtak a 2019. évi rendszeres és ad hoc 
programjaikról, de bemutatkozott a „Zölden Szekszárdon és környékén” civil 
kezdeményezés és a Fridays for Future mozgalom is. A „Zölden Szekszárdon és 
környékén” egy az elmúlt évben fiatalokból (fiatal kismamákból) alakult 
együttműködés jó példája a civil összefogásnak, hiszen programjaikkal a környezet 
és klímabarát életmódot népszerűsítik, mint pl. a mosható pelenka program; a 
vásárlózacskó, szatyor a kiselejtezett függönyből; a takarítsuk ki a Béla teret és 
környékét; a telepítsünk fákat a kutyamenhelyre vagy a használt mobiltelefonok 
összegyűjtése. A rendezvény zárásaként egy tájékoztató keretében kerültek 
bemutatásra Szekszárd MJV Önkormányzatának 2019. évi klímaalapjából támogatott 
tevékenységek: IBC 1000 literes esővízgyűjtők beszerzése; zöldítési programok (fa-, 
cserjetelepítések); környezeti nevelési programok. 
 
 
Fentiek alapján kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (…...) közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Klímairoda működése tárgyában: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Klímairoda működéséről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.  

 
 
 
Szekszárd, 2019. november 29. 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


