5. számú melléklet

KEHOP-1.2.1-18-2018-00239 számú, „Túrkeve Város helyi
klímastratégiájának kidolgozása, illetve a lakosok klímatudatosságát
erősítő szemléletformálása
Rendkívüli jelentőséggel bírnak a klímaváltozás kezelésében a helyi szintű önkormányzati és
egyéni szintű törekvések, és ezek összehangolása. A klímaváltozást és hatását érintőlegesen
vizsgálják a ITS-ben és környezetvédelmi programban. A projekt elsődleges célja a helyi szintű
klímastratégia kidolgozása és lakosság körében történő népszerűsítése. A másodlagos cél a
környezet/klímavédelmi intézkedések beépítése a mindennapi helyi önkormányzati
gyakorlatba és a lakónépesség tudatosságába. Nem elég a település vezetésnek megtenni a
mitigáció, illetve alkalmazkodással kapcsolatos intézkedéseket, az ott lakó polgároknak is
közre kell működni ezek beépítésébe a mindennapi életük során.
Az elkészítésre kerülő klímastratégia – a KBTSZ (Klímabarát Települések Szövetsége)
módszertan alapján - az alábbiakat veszi alapul:


Számba veszi a klímaváltozásnak a településen várható hatásait és előrejelzi a
várható folyamatokat 30 évre előre a jelenleg rendelkezésre álló adatok és
előrejelzések alapján



Azonosítja a lakosságot és épített környezetet, infrastruktúrát leginkább fenyegető
veszélyeket a klímaváltozás következményeként



Megjelöli az Önkormányzatnak a klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb
feladatait mind a mitigáció (enyhítés), mind pedig az adaptáció (alkalmazkodás)
területén, az alkalmazkodás területére helyezve a hangsúlyt.

A kidolgozásra kerülő klímastratégia tartalma:
Átfogó helyzetfeltárás, a település teljes körű felmérése. A vizsgálandó változók:
átlaghőmérséklet, UV sugárzás, csapadékmennyiség, szélsőséges szelek, viharok,
levegőminőség, fertőző és allergiás megbetegedések, villámárvizek


Az éghajlatváltozás által érintett területek:
o Emberi egészség, egészségügy
o Természet, zöldfelületek
o Épületek
o Közösségi és egyéni közlekedés
o Energiaellátás, energiatermelés
o Ivóvíz-ellátás
o Csatornázás, szennyvíztisztítás
o Talajerózió, földcsuszamlás, erdőtüzek



Bemutatásra kerülnek az alábbiak a klímavédelem aspektusából:

o
o
o
o
o
o
o

Természeti és táji környezet, környezet- és katasztrófavédelem
Településszerkezet
Közlekedés
Mező- és erdőgazdaság
Ipar, logisztika
Turizmus
Településen élők társadalmi jellemzői



Meghatározásra kerül a település üvegházgáz kibocsátása, és ennek függvényében
Magyarországon belül hol helyezkedik el ez a kibocsátás. Leltárt készítünk az
üvegházhatású gázok kibocsátásáról




Klímastratégia célok kifejtése és intézkedések nevesítése
Végrehajtás és monitoring

A Föld 21, Bolygóbarát Életmód Program egy oktatási programsorozat, mely megvalósításába
4 x 30 iskolás gyerek kerül bevonásra az interaktív oktatási sorozatba.
Iskolánként a 4. és 7. évfolyamosokat célozza meg elsősorban az interkaktív oktatás sorozat.
Alkalmanként 2 x 45 perces órákat fognak tartani, maximum 30 fő/csoport részére.
Klímaváltozás most és a jövőben – Te is tehetsz ellene elnevezésű Klímasátor kerül felállításra
Túrkevén a Kevi Juhászfesztiválon 2020 májusában és a Kevi Böllértalálkozón 2021
februárjában. A Klímasátorban tájékoztató kiadványok illetve szemléltető bemutatók
elsődleges célja, hogy informálják a lakosságot a klímaváltozás jövőben is várható – helyi –
hatásairól, az ezzel kapcsolatos alkalmazkodási lehetőségekről. Az információs kiadványok
széleskörűen lefedik a klímaváltozás okait és az ebből prognosztizálható helyi változásokat.
Tájékoztató előadás tartása a projektben érintett települések intézményeinek (polgármesteri
hivatal, iskolák, érdeklődő lakosság) döntéshozói és munkavállalói számára a helyi
klímastratégiával összefüggő tartalommal, előre egyeztetett időpontban, 2 alkalommal
(önkormányzat, iskolák egyesével) 1,5 óra időtartamban, mely közös beszélgetéssel és teszt
megírásával zárul.
Helyi – több körös - tanulmányi verseny tartása a túrkevei középiskolában, mely döntővel
zárul értékes csapatnyereményekért. (Natgeo előfizetés)
Minden résztvevő ajándékot kap környezetvédelem/klímavédelem témakörben
(hűtőmágnes/öko alapanyagú ceruzák/pendrive)
Helyi ismeretterjesztő klíma lap (helyi lapok részeként) kerül szerkesztése a projekt során
4500 példányban, mely szétosztásra kerül a település lakosságának.
16 oldalas tájékoztató füzet elkészítése, színesben, A5-ös méretben 2500 példányban.
6 kirándulás van betervezve alkalmanként 30 fővel 2-2 fő kísérővel (úti cél: nemzeti park,
hulladékégető mű, hulladéktározó)
Az ÖKO-labirintus egy gyerekek számára tervezett játékos útvesztő, amely 15 x 15 méter, így
összesen maximum 225 négyzetméter területet foglal el. (a méret tetszés és igény szerint
változtatható kisebbre). Vázát összesen 120 kordonoszlop képezi, amelyre mintegy 230
méternyi törtfehér vászon falat húzunk fel, ami igény szerint dekorálható.

