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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. május 26-i ülésére 
 
Tárgy: Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elfogadása és csatolakozás a 

Polgármesterek Szövetségéhez 
 
Ikt.sz.: LMKOHFL/16-5/2022. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a TOP 3.2.1-16 kódszámú felhívásra beadott 

pályázatával elnyerte a lehetőséget, hogy Bács-Kiskun megye valamennyi települése számára 
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) (továbbiakban: SECAP)   megnevezésű 
dokumentumot készíttessen. E dokumentum a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 
Szövetségének módszertani iránymutatása szerint készülő cselekvési terv, amely a 2030-ig 
terjedő időszakra jelöli ki a település, illetve településegyüttes által tervezett üvegházhatású gáz 
kibocsátás csökkentésre, illetve éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, továbbá 
energiaszegénység mérséklésre irányuló fejlesztéseket.  

 
A SECAP elkészítésének és elfogadásának jelentősége: 
 
A SECAP lehetőséget teremt az éghajlatváltozással kapcsolatos települési tervezés 

„keretbe foglalására”, azaz az e területen jelentkező kihívások, feladatok és lehetőségek 
átgondolására. 

A SECAP dokumentum elfogadásának elsődleges előnye, hogy a későbbi fejlesztés, 
szabályozás során már igénybe lehet venni egy olyan szakmai alapon elkészült dokumentumot, 
amely a klímaváltozást, energia-felhasználást tartja szem előtt. Ezen felül lényeges szempont, 
hogy a 2021-2027 közötti tervezési időszakban a közvetlenül megpályázható európai uniós 
pályázatok egy részénél – legalábbis az energetikai, klímavédelmi tematikájú fejlesztések 
körében – elvárás a pályázóktól a SECAP dokumentum megléte, a jövőben pedig várhatóan 
tovább bővül azon források köre, amelyek esetében ez a kötelezettség fennáll majd.  

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat által elnyert pályázat keretében a Bács-Kiskun 
megyében működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek 
mindegyike számára – köztük a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülethez tartozó 
települések részére – saját, az érintett településekre együttesen vonatkozó Fenntartható Energia 
és Klíma Akcióterv készült. 

A dokumentumot a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megbízásából a MEGÉRTI 
Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft. készítette el.   

A SECAP-ot a települési képviselő-testületeknek kell elfogadnia. Ezt követően fel kell 
tölteni a Polgármesterek Szövetségének honlapjára. 

Az elfogadást követően 2 évente be kell számolni az időközben megvalósult 
fejlesztésekről, 4 évente felül kell vizsgálni a dokumentumban szereplő üvegházhatásúgáz-
kibocsátási leltár tartalmát.  

 
A SECAP terjedelmére tekintettel papír alapon nem kerül kiküldésre a Tisztelt  Képviselő-

testület részére, kizárólag elektronikus úton, azonban feltöltésre kerül Felsőlajos Község  
honlapjára is a www.felsolajos.hu  weboldalra a Képviselő-testület/előterjesztések menü 
2022.05.26. almappájába.  
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Csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez 
A teljes nevén Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége a világ jelenleg 

legnagyobb helyi klíma- és energiaügyi tevékenységekre irányuló települési mozgalma. 2008-ban 
hozták létre európai városok polgármesterei. A kezdeményezés mostanra 57 ország több mint 
7.000 helyi és regionális önkormányzatát tömöríti magában. 

Csatlakozás esetén a kötelezettségvállalás kimerül abban, hogy a belépéstől számított 2 
éven belül el kell készíteni a SECAP-ot (ez a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat jelenleg futó 
projektjének keretében el is készült), illetve ezt követően 2 évente be kell számolni az abban 
megfogalmazott elképzelések megvalósulásáról. Sem tagdíjfizetési kötelezettség, sem bármilyen 
jogi úton számonkérhető, illetve szankcionálható vállalás nem társul a tagsághoz. A beszámolási 
kötelezettség elmulasztása esetében is legfeljebb az fordulhat elő, hogy megszüntetik az érintett 
település tagságát a Polgármesterek Szövetségében. 

 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
 

Határozat-tervezet 
 

……../2022. (…..) ÖH 
a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és a 
„Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-
2030” című dokumentum elfogadásáról 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a hivatalos 
kötelezettségvállalási dokumentumban rögzített kötelezettségvállalások teljes körű 
ismeretében, felhatalmazza a polgármestert, hogy Felsőlajos település nevében a 
Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez csatlakozzon.  

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, az előterjesztés 1. 
melléklete szerinti tartalommal, a „Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve 2022-2030” című dokumentumot.  

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az 1.) pontban foglalt csatlakozással kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2.) pontban elfogadott dokumentum Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 
Szövetségének honlapjára történő feltöltése ügyében a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. május 26.  

 
 

Felsőlajos, 2022. május 19. 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


