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TÁJÉKOZTATÓ 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. február 18-án tartandó ülésére 
 

 
 
Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése testületi munkájával összefüggő karbon-
lábnyom semlegesítése. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 273/2015. (XI.25.) határozata 

alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Greendependent Intézet Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2015. december 16-án együttműködési megállapodást kötött, az abban foglalt 

előkészítő tevékenységek megkezdődtek. 

A megállapodás szerint önkormányzatunk elismeri közös felelősségünket a klímaváltozás 

megelőzésében, ahhoz való alkalmazkodásban, valamint a fosszilis erőforrásokkal való 

takarékosságban, és ennek mindannyiunkat érintő következményeit meg kívánja előzni. 

Ezért Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának alkalmazottai bevonásával szerepet 

vállal a klímaváltozást kiváltó folyamatok mérséklésében, többek között az energiafogyasztás 

visszaszorításával. 

Önkormányzatunk e területen fontos feladatnak tekinti a civil kezdeményezések támogatását is, 

ezért aktívan részt vesz fenti megállapodásban rögzített „Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi 

EnergiaKözösségek” c. projektben. 

Fentiekben jelzett felelősségi körben önkormányzatunk a közgyűlések kapcsán felhasznált energiát 

meg kívánja vizsgálni és a kapcsolódó anyagfelhasználást, munkaidő ráfordítást, és az összes 

kapcsolódó körülményt felmérve meghatározni a közgyűlés testületi munkájával összefüggő karbon 

lábnyomot, aminek alapján minden évben őshonos fák ültetésével kíván hozzájárulni a 

klímaváltozás megelőzéséhez. 

− Ennek érdekében a karbon-lábnyom számításához olyan adatokra is szükség van, amelyeket 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőinek együttműködésével tudunk 

begyűjteni. A közgyűlés előtt minden érintett részére eljuttatott kérdőívek kitöltésével minden 

résztvevőnek fel kell tüntetni az utazásával kapcsolatos adatokat (honnan érkezett és milyen 

közlekedési eszközzel)  



További információt szükséges gyűjteni arról, hogy a közgyűlés alkalmával a résztvevők étel, ital 

fogyasztása miként történt, hogy a közgyűlésen használt elektronikus eszközök összteljesítménye 

miként alakult, valamint arról, hogy a közgyűlés előkészítéséhez kb. hány munkaórára volt szükség 

és hány oldal papírt használtak fel. 

Ezek alapján a Greendependent Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. segítségével meghatározható, 

hogy hány darab fa ültetésével semlegesíthető a közgyűlés karbon-lábnyoma (széndioxid-

kibocsátása) figyelembe véve azt, hogy a fák életének 1-2. évében megtörténjen az adott 

semlegesítés.  

Az ültetések tavasszal és ősszel történhetnek. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjen tudomásul venni. 

 

 
Kecskemét, 2016.  
 
 
 
 
 Szemereyné Pataki Klaudia 
  polgármester



 
HATÁROZAT-TERVEZET 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése testületi munkájával összefüggő karbon-lábnyom 
semlegesítése. 
 
A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester fenti tárgyban készült tájékoztatójában 
foglaltakat tudomásul veszi. 


