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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A globális klímaváltozás immáron realitás. Hatását – az olvadó gleccserek, kieső termés és 

terjedő betegségek, hőség és aszály, viharok, heves esőzések és árvizek - az emberek, szó 

szerint, saját testükön érzik. A globális éghajlatváltozás átfogóan veszélyezteti a mai, és még 

sokkal erősebben az eljövendő generációk életfeltételeit, valamint az emberen kívüli 

természetet. Biológiai, szociális és térbeli kihatási ezért komoly kihívást jelentenek az 

emberiségnek. A kihívásra cselekvően kell válaszolnunk. Az éghajlat is „olyan érték, amit 

védeni kell”. Az időnk pedig kevés!  

 

Az éghajlatváltozással szembeni küzdelem, csak globális összefogással lehet sikeres. Ezt az 

összefogást testesíti meg az 1992 júniusában aláírt ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezmény, melynek célja 

 

„ az üvegház-gázok légköri koncentrációjának stabilizálása olyan szinten, amely  

megakadályozza az éghajlati rendszerre gyakorolt veszélyes antropogén hatását. Ezt a 

szintet olyan időhatáron belül kell elérni, ami lehetővé teszi az ökológiai rendszerek 

természetes alkalmazkodását az éghajlatváltozáshoz, továbbá, ami biztosítja, hogy az 

élelmiszertermelést az éghajlatváltozás ne fenyegesse, valamint, ami módot nyújt a 

fenntartható gazdasági fejlődés folytatódására.” 

 

Az Egyezmény legfelsőbb testülete a Felek Konferenciája (COP) évente kerül 

megtartásra. A 3. konferencia Kiotóban fogadta el az Egyezmény kiegészítő 

jegyzőkönyvét, amelynek magyarországi kihirdetését követően törvényben került 

meghatározásra azok hazai végrehajtási keretrendszere. (2007. évi LX. törvény) 

 

 Az ez évi konferencia (COP21) decemberben Párizsban kerül megrendezésre, melynek célja 

egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás elfogadása. 

 

Az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdítása érdekében Al Gore – az 

Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnöke vállalta, hogy 

egymilliárd ember támogatását gyűjti össze annak érdekében, hogy a felhívás támogatói a 

világ vezetőit (COP21 résztvevőit) cselekvésre ösztönözze.  

 

A nemes célt Áder János Magyarország köztársasági elnöke is támogatja. Az Államfő a 

Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-i ülésén hangsúlyozta: a klímavédelem nem csupán 

természetvédelem és környezetvédelem, „hanem a mi saját életünknek a védelme”. A 

Fővárosi Közgyűlés egyhangúan támogatta a Főváros csatlakozását a kampányhoz. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a határozati javaslat elfogadásával 

támogassák Önkormányzatunk csatlakozását a klímaváltozás elleni kampányhoz és 

egyben kérem, hogy ennek érdekében regisztráljanak a www.elobolygonk.hu oldalon.  

 

 

 

 

Budapest, 2015. június 10. 

 dr. Bácskai János s.k. 

 polgármester 

 

http://www.elobolygonk.hu/


Határozati javaslat 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy támogatja az „új globális éghajlatvédelmi megállapodás” elfogadásának 

kezdeményezését egyben felkéri a Polgármestert, hogy a klímaváltozás elleni kampányhoz 

való csatlakozás lehetőségéről a kerület lakosságát tájékoztassa. 

  

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


