
 

Budapest Főváros IV. kerület  

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 1041 Budapest, István út 14. 

 231-3131, Fax.: 231-3133 

deri.tibor@ujpest.hu 

Hivatali ügyfélkapu elérhetőség: 

BP04ONKO, KRID: 358468376 

POLGÁRMESTERE 

 

ID 114 601 0024 
Management System 

MSZ EN ISO 9001:2015 

valid until: 2022.06.25. 

 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * deri.tibor@ujpest.hu 

 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

 

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Fenntartható Energia 

és Klíma Akcióterve elfogadására 

 

 

Előterjesztést előkészítette:  Medve Regina vezérigazgató 

UPP Újpesti Pályázati  

Projektmenedzsment Zrt. 

 

Előterjesztés egyeztetve:   - 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Dallos Andrea jegyző 

 
 

A Polgármesterek Szövetségét (Covenant of Mayors – CoM) az Európai Bizottság hozta létre az 

Európai Unió klíma- és energiacsomagjának 2008-os elfogadását követően annak érdekében, 

hogy támogassa és ösztönözze a helyi önkormányzatok fenntartható energiapolitika 

megvalósítása során tett erőfeszítéseit.  

 

A szövetséghez csatlakozó települési és regionális önkormányzatok önkéntesen vállalják, hogy 

területükön megvalósítják az Európai Unió éghajlattal és az energiával kapcsolatos célkitűzéseit, 

hogy törekednek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a dekarbonizációra, a 

klímaváltozás káros hatásaival szembeni ellenállóképességük fokozására, valamint a 

biztonságos, fenntartható és megfizethető energiaellátás biztosítására polgáraik számára. A 

csatlakozók vállalják, hogy célkitűzéseik eléréséhez a csatlakozástól számított két éven belül 

akciótervet dolgoznak ki és nyújtanak be, aminek a végrehajtásáról kétévente jelentést tesznek a 

Szövetség felé. 

 

2015 előtt a csatlakozó önkormányzatoknak azt kellett vállalniuk, hogy a CO2-egyenértékben 

kifejezett üvegházhatású gázkibocsátásukat 2020-ig legalább 20%-os mértékben csökkentik. 

2015 óta azonban - követve az Európai Unió klíma- és energiapolitikai célkitűzéseinek 

változását - azt kell vállalni a csatlakozó önkormányzatoknak, hogy 2030-ig legalább 40%-os 

mértékben csökkentik a CO2-egyenértékben kifejezett üvegházhatású gázkibocsátásukat. Míg 

korábban a kapcsolódó intézkedéseket az ún. Fenntartható Energia Akciótervben (Sustainable 

Energy Action Plan, SEAP) kellett rögzíteni, újabban Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet 

(Sustainable Energy and Climate Action Plan, továbbiakban: SECAP) kell készíteni, ami már 

tartalmazza a klímaadaptációval kapcsolatos helyzetértékelést és intézkedéseket is. 

 

A szövetséghez való csatlakozás önkéntes, ám számos előnnyel jár, amelyek közül kiemelendő 

az aláírók klímavédelmi törekvéseit támogató, egyedülálló és harmonizált adatgyűjtési és 

jelentéstételi keret, valamint azok a finanszírozási lehetőségek, amelyeket a SECAP-pal 

rendelkező önkormányzatok számára biztosít az Európai Unió. 
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Újpest Önkormányzata 2014-ben csatlakozott a Szövetséghez, és még ugyanebben az évben 

elkészítette és benyújtotta Fenntartható Energia Akciótervét (Sustainable Energy Action Plan, 

továbbiakban: SEAP), amiben vállalta, hogy a kerület CO2 kibocsátását a 2010-es bázisévhez 

képest 2020-ig legalább 20%-kal csökkenti. Vállalásának megfelelően, valamint környezet- és 

klímavédelem melletti elköteleződés, illetve a kerület fenntartható fejlődésének a jegyében az 

Önkormányzat az elmúlt évtized során folyamatosan dolgozott a célok elérésén, aminek az 

eredményeként számos olyan intézkedést valósított meg, amelyek az energiafogyasztás 

csökkentését, az energiahatékonyságot és/vagy a megújuló energiaforrások kiaknázását célozták 

(pl. középületek energetikai korszerűsítései és megújuló energiás beruházásai, közvilágítási 

fejlesztések, lakossági szemléletformálás). Az Önkormányzat klímavédelmi elkötelezettségét 

jelzi az is, hogy 2018-ban csatlakozott az Európai Unió Horizon2020 programja által 

finanszírozott Fenntartható Fenntartó – Compete4SECAP projekthez – SEAP-ját ennek 

keretében bővítette SECAP-pá.  

 

Az akcióterv átfogó célja az, hogy segítse Újpest Önkormányzatát a kerület klíma- és 

energiatudatos fejlesztésében, a pénzügyi és környezeti szempontból egyaránt fenntartható 

városüzemeltetés, működtetés minél teljesebb megteremtésében. Míg középtávon ennek 

finanszírozási és szervezeti keretrendszerét fekteti le, közvetlen eredményként megalapozza a 

célok elérését szolgáló konkrét projektek és intézkedések beindítását. 

 

Mellékelem Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának részletes Fenntartható 

Energia és Klíma Akciótervét, melyet korábban a Klíma és Környezetvédelmi Bizottság 

elfogadott.  
 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott …/2020. (XII…..) határozata Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának Fenntartható Energia és Klíma Akciótervével 

kapcsolatban  
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, mely szerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, támogatja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzatának Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
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