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A Vas Megyei Éghajlatváltozási Platform 2019. december 2-án tartotta soros ülését a 
megyeháza Címertermében. A szervezet 2017-ben alakult azzal a céllal, hogy a megyei 
klímastratégia elkészítését szakmailag támogassa és annak megvalósulását nyomon 
kövesse.  A mostani ülés témája az intézkedési javaslatban megfogalmazott tervezési 
információk felülvizsgálata, a stratégia készítése óta eltelt időszakban történő 
változások átvezetése, esetleges új beavatkozási területekkel történő kiegészítése volt.  
 
A Vas Megyei Önkormányzat a klímastratégia intézkedési tervében megfogalmazott 
célok megvalósítását az alábbiak szerint segítette elő 2018-2019-ben:  
A hatáskörébe tartozó Területi – és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
vett részt települési önkormányzatok által kezdeményezett, közintézmények 
energiahatékonysági fejlesztésére vonatkozó projektek előkészítésében és 
végrehajtásában. A 3,5 milliárd forint értékű beruházás megvalósulásával 38 
középület fenntartása vált energiahatékonyabbá, mely összesen 3 200 tonna CO2 –nek 
megfelelő üvegházhatású gáz csökkenést eredményez éves szinten.  
További 35 óvoda és bölcsőde, 20 orvosi rendelő és 2 szociális intézmény felújítása 
történt meg, amely beruházások mindegyike tartalmaz kisebb léptékű (jellemzően 2-6 
kW közötti teljesítményű) napelemes rendszert.  
A TOP keretében 2 milliárd forint került elkülönítésre kerékpárutak építésére, 
melynek eredményeként 17 km kerékpárforgalmi létesítmény épült a megyei 
önkormányzat közreműködésével, így a karbonsemleges közlekedési módok 
feltételrendszerének fejlesztése kapcsán is lényeges előrelépés történhetett.  
 
Új intézkedési javaslatként került megfogalmazásra a platform tagjai részéről a 
települési vízkárelhárítási tervek kidolgozásának támogatása, ugyanis a megyében 
mindössze 15 olyan terv készült, amely megfelel a hatósági követelményeknek. A 
levegő minőségének javítása érdekében a kisebb településeken is szorgalmazták a 
zöldhulladék-lerakók számának növelését.  
Egyetértettek a klímavédelemmel kapcsolatos szemléletformálási tevékenységek 
fontosságában főként a fiatalabb generáció körében. Üdvözölték az országosan indult 
közösségi faültetési akciókat, hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ezeket célszerű 
szakemberek, erdészek bevonásával megvalósítani. 
 
Az intézkedési javaslatban megfogalmazott tervezési javaslatokkal kapcsolatos 
további módosítások 2020. januárjáig érkeznek be a platform tagjaitól, melyek 
átvezetése ezután történik meg az intézkedési terven.  
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Döntöttek a platform szervezet tagságának bővítéséről és a partnerség jövőbeni 
folytatásáról. A tagságra felkérésre kerülő szervezetek: Szombathelyi Erdészeti Zrt., 
Őrségi Nemzeti Park, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vas megyei 
tankerületei, Magyar Közút Vas Megyei Igazgatóság, EON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. 
  
 
Határozati javaslat:  
 
A közgyűlés a megyei klímastratégia felülvizsgálatáról, a megvalósított vállalásokról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
Szombathely, 2019. december 4.                    
 
 

Dr. Kondora Bálint sk.  
 


