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Tisztelt Bizottság! 

 

Ferencváros Önkormányzata az „Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” című 

(azonosító szám: KEHOP-1.2.1-18-2018-00006) pályázati projektet a Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesülettel közösen valósítja meg. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a projekt megvalósításával hozzá kíván járulni az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához, valamint a 

klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a lakosság, az 

itt tanulók és itt dolgozók, illetve a szabad idejüket itt töltők klímatudatosságának növeléséhez. 

 

A COVID-19 vírus világjárvány előtt megfogalmazott Ferencvárosi Klímastratégia-tervezési részcéljai: 

1. Ferencváros Helyi Klímastratégia-tervezetének elkészítése széleskörű társadalmi egyeztetéssel. 

2. Ferencváros adaptációs képességének növelése azáltal, hogy az Önkormányzat szakértők, helyi szereplők 

és a hivatal bevonásával felméri és tudatosítja a veszélyeztető tényezőket. 

3. Gyakorlatorientált ismeretek átadása, bevált példák bemutatása az érdeklődők részére, helyi tudásbázis 

fejlesztése. 

4. Szemléletformálás és cselekvésre ösztönzés a klímaváltozás magyarországi és helyi hatásaival, valamint a 

személyes és közösségi adaptációs és mitigációs kényszerekkel kapcsolatosan.  

 

A projekt várható közvetett hatásai: 

 Az éghajlatváltozással kapcsolatos kompetencia fejlődése a döntéshozók és intézményvezetők 

körében, így azok fokozatosan érvényesülnek a helyi stratégiákban, programokban és tervekben, a 

fejlesztések és az üzemeltetési feladatok során. 

 A IX. kerületben élő, dolgozó, tanuló népesség klímaváltozás hatásaihoz történő adaptációs 

képessége javul, és a mitigációs (klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez kötődő) cselekedetei 

céltudatosabbak, elterjedttebbek, hatásosak lesznek. 

 

Fenti célokat a stratégia széleskörű társadalmi egyeztetésével, céljainak megismertetésével és a 

szemléletformáló programsorozatunkkal kívánjuk elérni. (A „Ferencvárosi klímastratégia” társadalmi 

egyeztetésére a Ferencvárosi Önkormányzat és civil szervezetek által lebonyolított rendezvényeken kerül 

sor.) 

 

A projekt keretén belül készül el a „Ferencvárosi klímastratégia” című tanulmány, melynek társadalmi 

egyeztetésre kész változata került most a Bizottság elé. Jóváhagyás esetén a Klímastratégiát a lakosság 

megismerheti, véleményezheti, majd a módosításokkal véglegesített változat kerülhet a Képviselő-testület 

elé.   

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagok véleményét a „Ferencvárosi klímastratéga-tervezetéről”. 

 

Kérem továbbá a „Ferencvárosi klímastratégia-tervezet” című tanulmány társadalmi egyeztetésre bocsátását.  

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Budapest, 2021. szeptember  „2.” 

 

Reiner Roland 

alpolgármester 

Határozati javaslat: 
 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a …/2021. sz. előterjesztés 1. 

sz. mellékletét képező „Ferencvárosi klímastratégia című tanulmányt jóváhagyja és társadalmi egyeztetésre 

bocsátja. 

 

 

Határidő: 2021. szeptember 7. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


