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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 67/2018. 
 
Tárgy: Döntés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Visnyay Noémi osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretében „Helyi klímastratégiák kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” címmel, KEHOP-1.2.1. 
kódszámmal. A felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával 
– az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdítása. Ennek keretében a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással 
kapcsolatos tudásmegosztásra, valamint széleskörű szemléletformálási programok 
megvalósítására, és a helyi klímastratégia elkészítésére van lehetőség. 

A felhívás keretében támogatható tevékenységek: 

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek  
Helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére – több helyi 
önkormányzat konzorciumban közös klímastratégiát is kidolgozhat  

2. Választható, önállóan támogatható tevékenységek  
Tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása, 
figyelemfelhívó akciók megvalósítása, helyi szereplők szemléletformálása, pl. 
tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben 
érintett intézmények munkavállalói számára, helyi iskolai tanulmányi versenyek  

3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
- Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök 
szervezése és lebonyolítása  
- A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó 
médiakampányok megszervezése és lebonyolítása, ismeretterjesztést célzó 
kiadványok kidolgozása, terjesztése  
- Szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és 
lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása  
- A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a 
projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos 
feltöltése, frissítése  

- Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát 
népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások gyermekek számára, ismeretterjesztő 
bemutatóhely kialakítása. 

Az igényelhető támogatás összege minimum 5 millió, maximum 20 millió forint. A 
támogatás intenzitása 100%, önerő biztosítására nincs szükség. A likviditás 
biztosításához előleg igényelhető, melynek mértéke az elnyert támogatás 100%-a. 
 
Melléklet: 

• Pályázati felhívás 

 
Döntési lehetőség: A határozat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szavazattöbbséggel 
történik. 
 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 

Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                             Polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tárgy: Döntés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatási kérelmet nyújt be az „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, 

valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázati felhívásra.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


