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Tisztelt Képviselő-testület!
Szegedi Balázs, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke megkereste Városunkat, hogy Békés is
vegyen részt a Békés Megyei Eghajlatváltozási Platform munkájában.
A Békés Megyei Önkormányzat a „KEHOP-1 .2.0. Klimastratégiák kidolgozásához kapcsolódó
módszertan és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című felhívás (a továbbiakban:
Felhívás) keretében sikeresen megvalósította a KEHOP-l .2.0-15-2016-00007 azonosító számú,
“Békés Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Békés Megyei Klímastratégiai Platform” című
proj ektj ét.
A projekt immár a fenntartási időszakában tart, és a projekt keretében létrehozott Békés Megyei
Eghajlatváltozási Platform (a továbbiakban: Platform) a projekt megvalósításától kezdődően
igyekszik minél hatékonyabban ellátni feladatait.
A Platform feladata, működése A Platform alapvető feladata a klímaváltozással kapcsolatos hírek,
fejlesztési lehetőségek helyi szereplők számára történő eljuttatása, továbbá a helyi
klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos
fejlesztési igények,jó gyakorlatok felmérése és összehangolása, széles körű megismertetése, online
szaktanácsadás biztosítása, rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a Klímabarát Települések
Szövetségével.
A Platforrn működtetésének fontosságát az is adja, miszerint a KEHOP- 1 .2. 1 kódjelű felhívásban
foglaltak alapján a települési klímastratégiáknak igazodni kell a megyei klímastratégiához, ennek
érdekében a települési klímastratégiák kidolgozásánál kötelező az igazolt konzultáció a megyei
önkormányzatokkal. Az elmúlt időszakban ezeknek a koordinációs feladatoknak is igyekeztünk
teljes mértékben eleget tenni. A Platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a Békés
Megyei Önkormányzati Hivatal keretében működő Titkárság látja el (p1. ülések megszervezése,
adminisztrálása, hírlevelek küldése, tudásmegosztás, tanácsadás stb.).
A Platform célja a megyei döntéshozók és a közvélemény klímaváltozással kapcsolatos
ismereteinek bővítése, az e témakörhöz köthető tevékenységek megyei szintű koordinálásának, a
klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy aktív szerepet kíván vállalni
a Békés Megyei Onkormányzat által elnyert KEHOP-1.2.O-15-2016-00007 azonosító számú,
„Békés Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Békés Megyei Klímastratégiai Platform
létrehozása” című projekt keretében megalakult Békés Megyei Eghajlatváltozsi Platform
munkájában.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért továbbá azzal, hogy a fent
amennyiben annak tevékenységében érdekelt
további
megnevezett Platformhoz
szervezetek csatlakozhatnak.
—

—

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.
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Békés, 2021. november 19.
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Szándéknyilatkozat
a Békés Megyei Éghajlatváltozási Platformban
történő részvételről

Alulírott,
hivatalos

mint
megnevezése,

székheIye’

a(z)

képviselője

akként

nyilatkozom,

hogy

szervezetünk aktív szerepet kíván vállalni a Békés Megyei Onkormányzat által
elnyert
KEHOP-1.2.O-15-2016-00007
azonosító számú,
„Békés
Megyei
Klímastratégia kidolgozása és a Békés Megyei Klímastratégiai Platform
létrehozása” című projekt keretében megalakult Békés Megyei Eghajlatváltozási
Platform munkájában.
Egyetértek továbbá azzal, hogy a fent megnevezett Platformhoz
amennyiben
annak tevékenységében érdekelt további szervezetek csatlakozhatnak.
—

—
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