
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2019. (IX.19.) határozata 

 

-a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozási szándék 

jóváhagyásáról- 

 

1. Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Buj Község 

Önkormányzatának a „Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége” szervezethez 

aláíróként való csatlakozását a Közép-Szabolcsi LEADER Egyesület tagönkormányzataival 

közösen, településcsoportként. 

 

2. Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

határozat melléklete szerinti csatlakozási nyilatkozatot aláírja és a vállalt kötelezettségek 

sikeres teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: a döntést követően azonnal 

Felelős: Barta Miklós Ferenc polgármester 

 

 

 

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Barta Miklós Ferenc, Buj község polgármestere Buj Község Önkormányzata 

Képviselő-testületétől 2019. szeptember 19. napján megbízást kaptam arra, hogy az 

alábbiakban összefoglalt hivatalos kötelezettségvállalási dokumentumban rögzített 

kötelezettségvállalások teljes körű ismeretében a képviseletében csatlakozzak a Polgármesterek 

Éghajlat- és Energiapolitikai Szövetségéhez. 

 

A fentiek alapján az általam képviselt helyi önkormányzat elsődlegesen az alábbi 

kötelezettségvállalásokat teszi: 

 

 A CO2 (és lehetőség szerint más üvegházhatású gázok) kibocsátását a területén 2030-ig 

legalább 40%-kal csökkenti az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások 

használatának fokozása révén; 

 Növeli az ellenálló képességét az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás révén. 

 

E kötelezettségvállalások konkrét intézkedés formájában történő érvényesítése érdekében az 

általam képviselt helyi önkormányzat vállalja, hogy követi az alábbi lépéseket: 

 

 Az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék készítése és az éghajlatváltozással 

kapcsolatos kockázat- és sebezhetőségi elemzés elvégzése; 

http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/A-Covenant-f%C5%91-dokumentumai.html


 Fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési terv benyújtása 

az önkormányzati képviselő-testület fent megjelölt napon meghozott határozatától számított 

két éven belül; 

 Jelentés az eredményekről a fenntartható energiával és éghajlatváltozással 

kapcsolatos cselekvési terv benyújtását követően legalább kétévente, értékelés, 

nyomon követés és ellenőrzés végzése céljából. 

 

Elfogadom, hogy az általam képviselt helyi önkormányzat részvételét a kezdeményezésben 

felfüggesztik – a Polgármesterek Szövetségének Irodája által megküldött előzetes írásbeli 

értesítést követően –, amennyiben a fent említett dokumentumokat (azaz a fenntartható energiával 

és éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési tervet és az eredményekről szóló jelentéseket) az 

előírt határidőkön belül nem nyújtja be. 

 

 

Buj Község Önkormányzata 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

Kapcsolattartó: Barta Miklós Ferenc (bujhiv@ent.hu, 42/205-455) 

 

Barta Miklós Ferenc 

polgármester 
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