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Hatźn ozatí javaslat a bizottság száĺrláľa:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság és az Embeľi Eľőforľás Bizottság javasolja
Képviselő-testiiletnek az előterj
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ztés megfźrgya|ását.

Tisztelet Képviselő-testĺĺlet!

I.

Tényállás és diintés tarta|mának részletes ismertetése

Magyarországkoztársasági elncike, Áder Jĺínos2015. év május elején jelentette be,hogy az
Előbolygónk.hu honlapon kampiínyt indít, csatlakozva A1 Gore volt ameľikai alelnĺjk
nemzetkilzi kezdeményezéséhez.Al Gore
akit klímavédelmi,kĺimyezetvédelmi
tevékenységééľt
Nobel-békedíjjaltiintettek ki _ cé|1a az, hogy egymilliard támogatőt
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szetezzen a pélrlzsi klímacsúcs elott, ezzel nyomást gyakorolva a csúcson részt vevő állami
vezetőkre, hogy ambiciózusabb, elkötelezettebb, nagyobb felelősségről tanúskodó
megállapodásról dĺintsenek. A kĺjztarsasági elnĺik ezen nemes cél eléľéseérdekébena
magyaľok részvételétkéri az összefogásban, melyet az elobolygonk.hu weboldalon tehetnek
meg.

Tarlós István, Budapest Főváros Főpolgármestere 2015. szeptembeľ 16. napjan kelt levelében
tájékoztatoťt, hogy 2015. évi 2I. konferencia (CoP21) - mely az ENSZ Éghaj|atvá|tozźsi
Keľetegyezmény legfelsőbb testtilete - ez év decembęrében Párizsban keľĹil megľendezésre,
amelynek célja egy új globális éghajlatvédelmimegállapodás elfogadása. A Fővarosi
Közgyulés dĺjntésénekmegfelelően Főpolgármesteľ úr kérte a keľĹileti polgármestereket, hogy
a kerületi lakosság tźljékoztatásával segítsékelő, hogy minél tĺibben csat|akozzanak a
felhíváshoz, annak érđekében,
hogy egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás |étrehozása
kapcsán a világ vezetoít egységre és cselekvésre osztonozzék. A felhívás a
http ://www. elobolygonk. hu honlapon található me g.
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globális felmelegedés megfékezéséheztörténelmi jelentőségű nemzetkozi egyezmény
megalkotástra |esz szfüség decemberben' a pĺáľizsiklímacsúcson. Csaknem 200 ország
vezetoi gytĺlnek majd össze Parizsban azért,hogy az ENSZ égisze a|att zaj|ő klímatargyalások
keretében egy 202I-től érvényesszabályrendszeľt fogadjanak el a világ <jsszęs országa
számára. A párizsi megállapodás a jelenleg éľvénybenlévő Kiotói Jegyzőkönyvet hivatott
leváltani, amely csak fejlett ipaľi oľszágok szźlmáĺa_ azok közül sem mindegyikre _ á||apit
meg klímavédelmi k<jtelezettséget. A Kiotóban kialakított rendszer alkalmatlan a globális
felmelegedés megfékezésére,ugyanis tcibb mint 150 oľszágot _ köZtfü a ví|ág haľom
legnagyobb kibocsátójanak szźlmítőKínát, Egyesült Áilamokat és Indiát _ nem kényszeríti
kiírosanyag-kibocsátásuk visszafogásétra, A leendő párizsi megállapodás célja, hogy az ipari
foĺrađalomkormért szinthez képest 2 Celsius-fok alatt taľtsa a légkör felmelegedésének
méľtékét.A tudóstarsadalom szeľint ugyanis ez az a méľték,amivel a felmelegedés hatásai

még kezelhetők.

Az ilj

klímaegyezménynek több komponensből kell felépiilnie. Kulcseleme, hogy minden
ország szźrnáľakorléúozza majd a klímaváltozźst okoző gazok kibocsátását . Az ugynevezett
ivegházhatást gázok (közľtik a szén-dioxid) kibocsrításanak csökkentését a gazdagabb
országoknak rögtön el kell kezdenifü, és a kevésbéfejlett államok némi tiirelmi iđőutan
inđulnanak hasonló kźnyba. A megállapodás további kulcseleme egy pénzugyi alap feltĺiltése,
amelyből fejlődő országok részesülhętnek a klímaváItozáshoz való alkalmazkodásuk
tźtmogatéséra.YźrhatőaÍI aZ egyezség része lesz a k|ímaváItozás megfékezésételősegítő
nemzetközi technológiai egyĹittmfüĺjdés feltételeinek kidolgozása és elfogadása.

il.

A beteľjesztés indoka

A

párizsi klímacsúcssikerének érdekébenjavaslom a felhíváshoz valő csatlakozást, és a
felhívás honlapon, illetve újságban val'ó kozzétételétis. Ezenkívül a nyilvános ülésen tźrgya|t
előterjesĺés további nyilvánosságot biztosít a cé| eléľéséhez.

ilL
A döntés

A dtintés célja' pénzůigyi hatása
cé|ja a felhíváshoz való csatlakozás, és a felhívás minél szélesebb körben történő

terjesztése.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

Iv.

Jogszabályi ktiľnyezet

A

Képviselő-testĹilet döntése a Magyatország helyi önkormźnyzataltő| sző|ő 201I. év
CLX)oilX. törvény 41. $ (3) bekezdésénalapul.

Ferrtieka|apjankéręmazaIábbihatźĺtozatijavaslatelfogadását.
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A Képvĺselő-testÍiletúgy diint, hogy

1.

a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaĺos onkoľmányzatatámogatjaAl Gore _ az

Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kittintetett volt alelnĺjkének azol

kezdeményezését,amellyel egy

új globális

éghajlafuédelmimegállapodás |étehozása

érdekében a _ 2015 decemberében Párizsban megľendezésľękenilő ENSZ Éghaj|awá|tozási
Keretegyezmény Felek Konfeľenciáján összegyulő _ ví|ág vezetőit egységre és cselekvésre
osztonozzék,
Felelős : polgĺíľmesteľ
Hataridő: 2015. oktőber 22.

2.

a felhívás minél szélesebb kĺinĺtámogatása érdekébenfelkéri a polgármestert, hogy a
lakosságot tájékoztassa a www. jozsefuaľos.hu honlapon és Józsefuaros című kiadviínyon
keresztül.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. ok<tőber 22.
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