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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

A testület az 50/2017. (IV. 20.) Kgy. határozatával elfogadta az „Éghajlat-változási platform 
létrehozása Nógrád megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat I. 
féléves előrehaladásáról szóló beszámolót, valamint az 51/2017. (IV. 20.) Kgy. határozatával 

alkalmasnak ítélte a pályázat megvalósíthatósági tanulmányát minőségbiztosítás és 
véleményezés céljából történő megküldésre. Az azóta eltelt időszakról jelen előterjesztés 

formájában adok tájékoztatást. 

A megvalósíthatósági tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (a továbbiakban: 

IH) részére benyújtásra került. A tanulmányt megvizsgálták és az alkalmassá minősítés feltételeit 

megfogalmazták. Az IH részére a szükséges információk megküldésre kerültek, azokról még 

visszajelzés nem érkezett. 

2017 áprilisában és májusában beszerzési eljárások lefolytatására került sor a megyei 

klímastratégiát kidolgozó és a klímastratégia elkészítéséhez és megismertetéséhez kapcsolódó 

rendezvényeket és szemléletformáló akciókat lebonyolító (továbbiakban: rendezvényszervezés) 

szervezetek kiválasztása érdekében. 

Az ajánlatok beérkezését és elbírálását követően a szerződés a megyei klímastratégia 

kidolgozására 2017. május 8-án a Dipol Humánpolitikai Intézet Kft-vel (a továbbiakban: Dipol) 

bruttó 10.153.650,- Ft ellenszolgáltatásért, a rendezvényszervezésre 2017. május 9-én az Atrois 

Training & Consulting Kft-vel bruttó 12.658.598,- Ft vállalási díjért megkötésre került. 

A Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott útmutató tartalmi és formai elvárásainak 

megfelelően a Dipol megkezdte a klímastratégia elkészítését. A szerződésnek megfelelően július 

31-én átadták a Klímastratégia Helyzetelemző részét, amelynek utómunkái, valamint - vele 

párhuzamosan - a stratégia megalkotása jelenleg is folyik. 

A projektmegvalósítás időszakában az első és második mérföldkőhöz kapcsolódó 

dokumentumok az IH részére benyújtásra kerültek a felhívásban meghatározottaknak 

megfelelően. A benyújtott dokumentumok elbírálása folyamatban van. 

A projekt keretén belül létre kellett hozni a Nógrád Megyei Éghajlatváltozási Platformot (a 

továbbiakban: Platform). A Platform alakuló ülésére 2017. június 6-án került sor. A tagok között 

megtalálhatóak a megyét érintő nemzeti parkok- és vízügyi igazgatóság szakemberei, az agrár-, 

kereskedelmi és iparkamara munkatársai, helyi civil szervezetek képviselői, továbbá a 

klímaváltozással és klímaalkalmazkodással foglalkozó megyében élő szakemberek. Az ülést 

követően a Platform tagok a Klímabarát Települések Szövetsége által szervezett képzésen vettek 

részt, ahol a klímaváltozással, azon belül a folyamat mérséklésének, és az ahhoz való 

alkalmazkodásnak a szükségességéről és lehetőségeiről hallgattak meg előadásokat. 

2017. június 28-án Nógrád Megye Önkormányzata és a Dipol szervezésében a Megyeházán 

került megrendezésre a megyei klímastratégia kialakítását megvalósító projekt 

nyitórendezvénye, a Klímastratégiai Nyitókonferencia. Az előadásokon ismertették a 

klímastratégia tematikáját és tervezési folyamatát, ahol Nógrád megye érintettsége is 



3 

 

bemutatásra került, valamint a jelenlévők bevonásával műhelymunka kezdődött, amelyen a 

megyénket érintő klímaváltozással, alkalmazkodással és nehézségekkel kapcsolatos témák, viták 

zajlottak. 

A projekt keretében az idei év folyamán elkezdődnek a szemléletformáló akciók. Elsőként 

szeptember 15-17-ig a „TeSzedd” akció, melynek keretében önkéntes hulladékgyűjtés történik. 

Ugyancsak e hónapban a Megyenap keretében a klímastratégia ismertetése céljából szakmai 

előadásokra is sor kerül. Októberben és novemberben három helyszínen szakmai workshopok 

lebonyolítása történik majd.  

A klímatudatos gondolkodás és az éghajlatváltozás hatásainak minél szélesebb körben történő 

terjesztése érdekében a jövőben kiemelt szerepet kapnak azok a szemléletformálási programok, 

melyek a projekt jól strukturált elemeivel nagyban hozzá tudnak járulni a klímaváltozáshoz 

köthető negatív folyamatok mérsékléséhez. 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására. 

 
Salgótarján, 2017. augusztus 31. 
 

Skuczi Nándor 

 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című 
KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat II. féléves  

előrehaladásáról szóló beszámoló elfogadására 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az „Éghajlat-változási platform létrehozása 
Nógrád megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat II. féléves 
előrehaladásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.  
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a projekt aktuális helyzetéről folyamatosan tájékoztassa a 
testületet.  
Határidő: értelemszerű  
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 

 

Salgótarján, 2017. szeptember 21. 
 

 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

 

 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző


