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HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A 
KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS 
SZOMÓD, DUNAALMÁS ÉS NESZMÉLY TÉRSÉGÉBEN 
 
Szomód Község Önkormányzata, Dunaalmás Község Önkormányzata és Neszmély Község 
Önkormányzata konzorciumban 2019-ben sikeresen pályázott a KEHOP-1.2.1-18 konstrukció 
keretében kiírt pályázati felhívásra, amely során közel 20 millió forintnyi vissza nem térítendő pályázati 
forráshoz jutott hozzá. 
 
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00150 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Szomód, Dunaalmás és Neszmély térségében” 
elnevezésű projekt keretében az önkormányzat vállalta, hogy a térségi lakosság számára helyi 
programsorozatot szervez a klímatudatosság megteremtése érdekében, továbbá a helyi klímastratégia 
elkészítésével és elfogadásával felelősséget vállal a helyi/térségi klímaváltozás elleni küzdelemben is. 
 
A projekt céljai: 
 
A projekt keretében időtávban gondolkodva több cél is meghatározásra került: 
 

1) A projekt rövid távú célja a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás 
jelentőségével, helyi hatásaival kapcsolatos információ átadása. 
 

2) Közép- és hosszú távú cél, hogy a klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták 
és szokások a lakosság minél szélesebb körében elterjedjenek. Ezen cél elérése érdekében a 
lakossággal meg kell ismertetni az általuk alkalmazható energiaforrásokkal kapcsolatos 
információkat. 
 

A projekt fő célcsoportjai: 
 

- Térségi önkormányzatok munkavállalói 
- Térségi oktatási intézmények tanulói 
- Térségi civil szervezetek tagjai 
- Térségi KKV-k munkavállalói 
- Térségi lakosság 

 
A projekt céljainak elérését két nagy tevékenységegyüttes alkalmazásával kívánjuk a projekt keretében 
megvalósítani: 
 

1) Szemléletformáló programsorozat: 
 
A projekt keretében megvalósuló tevékenység a térségi szereplők számára biztosított 
szemléletformálási programsorozat, amely során a projekt fő célcsoportjainak megszólítása a cél. 2020-
ban már több program is megvalósult, és 2021 első félévében további programok, térségi 
klímatudatossággal összefüggő versenyek kerülnek meghirdetésre. A következő tématerületek 
kerülnek megrendezésre az elkövetkező időszakban: 
 

 Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, 

interaktív tematikus szemléletformálási 

programsorozatok (önkormányzati dolgozók, 

pedagógusok, civil szervezetek, KKV-k számára, illetve 

a lakosság bevonásával különböző pályázatok) 

 Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása 



 

 Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató 

előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények 

munkavállalói számára 

 Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe 

integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi 

versenyek 

 A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai 

tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel 

támogatása 

 
2) Klímastratégia elkészítése: 

 
A közép-és hosszútávú célok biztosítása érdekében a projekt keretében kifejezetten a klímavédelemmel 
összefüggésben térségi klímastratégia fog elkészülni. A klímastratégia keretein belül felmérésre kerül a 
három település és a térség helyzetképe, a terület alkalmazkodási képessége, a települések klíma-és 
energiatudatossági, szemléletformálási helyzete, illetve a területen jelentkező üvegházhatású gázok 
kibocsátása (mitigáció) is, így a helyzet értékelése után kirajzolódnak a stratégiából a főbb 
területspecifikus problémák. 
 
A helyzetkép feltárása után a stratégiában kidolgozásra kerülnek az intézkedések és a célrendszerek. 
Ezek teljesítésével nagymértékben hozzá tud járulni a nemzeti/megyei célok eléréséhez a három 
település. 
 

3) Klímastratégia társadalmasítása: 
 
A projekt keretében a klímastratégia első körben egyeztetési szintű változatként készül majd el. Ez azt 
jelenti, hogy a helyi célcsoportoknak lehetőségük lesz a klímastratégiát véleményezni, jelezni a 
problémákat, észrevételeket, hogy minél nagyobb konszenzusban tudjon a projekt befejezéséig 
véglegesedni a dokumentum, így az abban leírt intézkedéseket a térségi szereplők megvalósítsák, ezzel 
hozzájárulva a magyarországi klímavédelem kiépítéséhez. 
 
A projekt célul tűzi ki 1.900 fő aktív bevonását és 21.700 fő passzív 

részvételét a projektben.  

 

További információt a projektről a https://tudatosszomod.hu/ honlapon 

keresztül érhet el. 

 
Kérjük, figyelje a projekttel kapcsolatos információkat, jöjjön el programjainkra és Ön is járuljon hozzá a 
helyi klímastratégia elkészítéséhez, a fenntartható település kialakításához szükséges megoldások, 
fejlesztések megtalálásához! 
 
 
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 
 
Cellár József Janovics István Ollé Árpád 
Szomód Neszmély Dunaalmás 
Polgármester Polgármester Polgármester 
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