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HÍREK 

„Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” 
A Belügyminisztérium regionális konferenciasorozata Tatabányára érkezett 

Fókuszban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 
 

A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája (a továbbiakban: BM ÖKI) a KÖFOP-2.3.4-

VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú kiemelt projekt keretében Magyarország hat konvergencia 
régiójában egy-egy konferenciát rendez, melyen a hazai önkormányzatok számára a BM ÖKI kutatási 
területeihez kapcsolódó, illetve az önkormányzatokat aktuálisan érintő, és körükben nagy érdeklődésre 
számot tartó előadás- és workshop témák kerülnek bemutatásra. Konferenciasorozatuk célja az, hogy 
hozzájáruljanak a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet fejlesztéséhez azáltal, hogy aktuális 
információkat osszanak meg az egyes régiók önkormányzataival, delegált képviselőivel, melyeket a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes Államtitkársága és partnereik adnak át az egyes 
helyszíneken. A negyedik konferenciasorozat alkalmával az alkalmazott kutatásokhoz kapcsolódó 
koordinációval, lakossági bevonással és információgazdálkodással kapcsolatban biztosítottak konzultációt 
a rendezvényeik workshop részében, amelyeken kutatási koordinátoraik és szakértőik is részt vettek.  
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A BM Önkormányzati Főosztály szakértői jogi és módszertani kérdésekben nyújtottak segítséget az 
önkormányzatoknak. A BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály költségvetési forrásokkal kapcsolatban 
és az önkormányzatok támogatási rendszerének működéséről adott tájékoztatást. Az eseményen 
résztvevők betekintést nyerhették még a szociális szövetkezetek működéséről és a BM nyertes LIFE 
projektjének köszönhetően a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében a települések vízmegtartó 
képességének optimalizálásról is. A konferencián bemutatták a BM LIFE projektjét is, de a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódóan előadást tartott a Klímabarát Települések 
Szövetsége is. A szervezetet Oláh András elnökségi tag képviselte. Az eseményen Popovics György a 
Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke ás Borsó Tibor megyei közgyűlési alelnök is részt vett. A 
Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform titkárságát Hummel Rudolf projektmenedzser 
és Szokolai Brigitta titkársági menedzser képviselte. 

 
Cselekvési tervek a megyei klímastratégia stratégiai célkitűzéseinek megvalósítására 

Lezajlottak a SECAP tervek társadalmasítását szolgáló területi rendezvények 
 

2018. április 30-ával ugyan véget ért a 
KEHOP 1.2.0 projektünk megvalósítása, de a 
klímatudatos gondolatmenetet és tervezést 
egy TOP 3.2.1-es projektnek köszönhetően 
tovább vittük. A Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat TOP 3.2.1-es 
forrásból készíti el a megye területén 
működő 3 LEADER Vidékfejlesztési közösség 
(Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési 
Egyesület, Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési 
Közösség, Duna – Pilis - Gerecse 
Vidékfejlesztési Egyesület) településeire 
azokat a SECAP terveket, amelyek a 2021-
2027-es új uniós költségvetési ciklusban az 
energiahatékonyság 

javítását és a megújuló energiák hasznosítását célzó fejlesztési források  
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lehívásának elengedhetetlen feltételei lesznek. Ezek a 
tervek felfoghatók a megyei klímastratégia cselekvési 
terveinek is. A tervek egyeztetési változatai augusztus 31-
ére elkészültek. A megyei önkormányzat a megyei 
környezetvédelmi program és a megyei klímastratégiához 
hasonlóan a SECAP tervek elkészítését is partnerségi 
tervezésben valósítja meg, ezért számított valamennyi, a 
projektben érintett partnere javaslatára véleményére.  
A tervezési egyeztetési változat elkészültéig két ízben 
kértük írásbeli véleményezésre partnereinket, a 
társadalmasítás jegyében azonban a területi rendezvények 
megszervezésével személyesen is lehetőséget 
biztosítottunk a vélemények és javaslatok 
megfogalmazására. 2018. szeptember 11-én Kisbéren, 
szeptember 12-én Bajon és szeptember 13-án Csolnokon 
szerveztünk „területi rendezvényeket”. Mindhárom 
esemény kapcsolódott a területileg illetékes LEADER Helyi 
Akciócsoport közgyűléséhez, így a szakmai előadásokat 
követően a Helyi Akciócsoportok közgyűlései már jóvá is 
hagyták a területükre eső SECAP terveket. A Komárom-
Esztergom Megyei közgyűlés 2018. szeptember 27-ei 
ülésén hagyja jóvá az akcióterveket. A projektről bővebb 
információ az alábbi linken érhető el: 

http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&masoldal=1&oldal=statikusoldalak/soldal610.inc 

 

 

 

http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&masoldal=1&oldal=statikusoldalak/soldal610.inc
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Jelen voltunk a dömösi Zöld forgatagon! 
interaktív klímavédelmi sátorral volt jelen a megyei klíma platform titkárság az öko-

turisztikai rendezvényen 

A Duna Ipoly Nemzeti Park 
szeptember 15-én szervezte meg 
hagyományos családi napját 
Dömösön a Bergmann Panzió 
kertjében. A helyszín azért is volt 
különleges, hiszen GINOP forrásból 
ezen a területen épül majd fel a 
Nemzeti Park egyedülálló 
látogatóközpontja a közeljövőben.   
A rendezvényre kilátogatók játékos 
formában tehették próbára 
tudásukat a térség élővilágával, 
különleges természeti értékeivel 
kapcsolatban. Az egész napos öko - 
rendezvényt zenés meseelőadások, 
állatbemutatók és túrák tették még 
változatosabbá. A Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. április 30-án zárta a megyei klímastratégia készítése és éghajlat-
változási platform létrehozása tárgyú projektjét. A projekt fenntartási időszakában vállalta, hogy évente 
egy alkalommal kitelepül valamely, a megyében megrendezendő rendezvényre interaktív klímavédelmi 
rendezvénysátrával, hogy megossza a projektben felhalmozott tapasztalatait  és aktív szemléletformáló 
tevékenységet végezzen a projekt célcsoportjának körében. A rendezvényen a Komárom-Esztergom 
megyei Önkormányzati Hivatal projektben érintett munkatársai (Hummel Rudolf, Szokolai Brigitta, Varga 
Zita) vettek részt. Az eseményen többek között bemutattuk a projektről készített interaktív 
kiadványunkat is. 
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Klímatudatos vállalkozás üzemátadója egy klímatudatos településen 
 

2018. szeptember 19-én  szerdán 
avatták fel a Nyergesújfalui Ipari 
Parkban a Lucart-csoport magyarországi 
üzemét, amelyben a közép- és kelet-
európai piacra szánt higiéniai 
papírtermékeket gyártanak. A vállalat a 
Bokk Paper Kft. megvásárlásakor lépett 
be a hazai piacra. Az olaszországi cég 
ezután több mint 50 ezer 
négyzetméteres területet vásárolt 
Nyergesújfalun, ahol 
rekordgyorsasággal, mindössze 8 hónap 
alatt építették fel az új üzemüket. A 
gyárban a vállalat franciaországi és 
olaszországi gyáraiból érkező 

alapanyagokat dolgozzák fel, a háztartásokban és az iparban is hasznosítható kéztörlőket és 
toalettpapírokat előállítva. A cég környezetvédelmi elkötelezettségét jól fémjelzi, hogy a felhasznált 
alapanyagok 51%-a már újrahasznosított eredetű! Így nem meglepő, hogy a vállalat megszerezte az ECO-
Label (EU ökocimkét) minősítést is. Ezzel a Lucart Kft. lett az első hazai cég, amely az ökológiai minőséget 
tanúsító közösségi védjeggyel ellátott háztartási papírtermékeket készít. Az ünnepségen Barta Géza 
Róbert, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. tanúsítási igazgatója jelképesen is átadta Massimo 
Pasquininek a Lucart Group vezérigazgatójának a tanúsítványt. A beruházás megvalósulását a helyi 
önkormányzat is segítette. Az, hogy Nyergesújfalu Város Önkormányzata is élen jár a környezetvédelmi 
kezdeményezésekben, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a város 2018. szeptember 20-án a Virtuális 
Erőmű Program keretében az Információs és Technológiai Minisztériumban klímavédelmi tevékenységét  
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elismerve „klímatudatos önkormányzat” díjban részesült.  Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2017. 
december 1-től tagja a Komárom-Esztergom megyei éghajlat-változási platformnak is. A díjat Németh 
András az önkormányzat településfejlesztési bizottságának elnöke vette át.  Az üzemátadási ünnepségen 
részt vett a Komárom-Esztergom megyei éghajlat-változási platform titkárság vezetője Hummel Rudolf 
is. 
kép: Forrásrádió 
 

Kilenc Komárom-Esztergom megyei települést is „klímatudatos önkormányzat” díjjal 
jutalmaztak! 

Őszi díjátadó gálát tartott a Virtuális Erőmű program 
 

 
A Virtuális Erőmű 
Programot a Magyar 
Innováció és 
Hatékonyság Nkft. (MI6) 
álmodta meg és hozta 
létre. A Virtuális Erőmű - 
mint minden erőmű – 
blokkokból épül fel: 
vállalati, lakossági, 
önkormányzati és 
nemzetközi blokkjainak 
teljesítményét az 
energiahatékonysági és 
megújuló energiák 
hasznosítását célzó 
beruházások által 

realizált megtakarítások adják össze. A program eddigi megtakarítása 206,77 MWe, amivel az ország 7. 
legnagyobb teljesítményű erőműve lett.  
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A 2018. március 6-án meghirdetett Virtuális Erőmű program 2 célja pedig még ennél is nagyobb 
volumenű, 2030-ig hazánk 2. legnagyobb kapacitású erőművé kívánnak válni.  A programot megálmodó 
és gondozó MI6 a program elindítását követően évről-évre díjazza az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák hasznosítása terén kiemelkedően teljesítő szervezeteket. A 2018. tavaszi díjátadó gálán a 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat klímatudatos önkormányzat díjat kapott. Az őszi díjátadó 
gálán ezúttal sem maradtak el a megyei díjazottak. Többek között a Fenntartható energia és klíma 
akciótervek (SECAP) készítése  Komárom-Esztergom megyében projektben tett erőfeszítéseknek és a 
tématerület mentén végzett klímavédelmi tevékenységeket elismerendő a 3 LEADER Helyi 
Akciócsoportok területéről 9 települési önkormányzat  részesült díjazásban, az alábbiak szerint: 
Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület: Bábolna, Kisbér, Bakonyszombathely 
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség: Baj, Vértesszőlős, Kocs 
Duna – Pilis - Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: Nyergesújfalu, Tát, Vértesszőlős 
 
A díjakat többek között dr. Botos Barbara az Információs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikáért 
felelős helyettes államtitkára adta át. Az ünnepélyes díjátadó gálán Popovics György a Komárom-
Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke és Borsó Tibor megyei közgyűlési alelnök továbbá Hummel Rudolf 
a megyei éghajlat-változási platform titkárságvezetője is részt vett. 
 
JÖVŐBELI ESEMÉNYEK: 
 
2018. szeptember 27. csütörtök 13.00 óra : Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ülése 
2018. november: „Energia-hatékony önkormányzatok, fenntartható energia-és klíma akcióterv 
vidékfejlesztési közösségeknek” című TOP 3.2.1 projekt záró-konferenciája 
 




