Sajtótájékoztató
UNDER2 Koalícióhoz való csatlakozás

A párizsi klíma megállapodás előtt fél évvel 2015. májusában 12 tartomány,
város részvételével Sacramentoban, Kalifornia fővárosában, eleinte Under2
MOU néven alakult meg a kezdeményezés. A két alapító Kalifornia és BadenWürttemberg vezetői. Ma 205 tartomány, város, ország a tagja, melyek a
világgazdaság GDP-jének 40%-át képviselik. A koalíciónak a Párizsi
Klímacsúcs
céljainak
eléréséhez
szükséges
lépések,
akciótervek
elkészítésében fontos szerepe van.
2018. május 15-én a Megyei Jogú Városok egyhangúan döntöttek arról, hogy
a klímavédelem nemzetközi éllovasai lesznek, majd ezután benyújtották
csatlakozási szándékukat az Under2 Koalíció felé. 2018. augusztus 23-án
döntöttek
felvételünkről,
melyre
vonatkozóan
szeptember
12-én
Kaliforniában a Klímacsúcson ezt a hivatalos aláírási ceremónián
deklaráltuk.
A régiónkból Budapest és Csehország (ország szinten) tagjai az
együttműködésnek. A koalíció felépítésére jellemző, hogy a teljes lakosság
lefedését szolgálja, így tagságunkat ún. speciális csatlakozóként titulálták,
ami kiemelet szerepet jelent, tekintettel, hogy ilyen jellegű szövetség,
összefogás nincs a csatlakozók között.
Magyarországon 23 nagyváros alkotja a Megyei Jogú Városok Szövetségét,
Budapest után a legjelentősebb városokat tömörítő közösség. Fővárosunk
már korábban csatlakozott az Under2-hoz, ennek jó példáját alapul véve
szövetségünk tagjai egyetértésben kérték a nemzetközi kezdeményezéshez
való csatlakozást. Ezen nagyvárosok működését több szintű együttműködés
jellemzi, amelyek közül az egyik legfontosabb a környezettudatos szemlélet.
Az Under2-hoz való csatlakozás egy újabb jelentős lépés az együttműködés
továbbfejlesztésében. Minden egyes tagönkormányzatunk célkitűzései között
prioritásként szerepel a környezetvédelem, energiahatékonysági beruházások
előtérbe helyezése, és ebből következően a klímavédelem. A tagvárosok
vezetői elkötelezettek a klímavédelem mellett, ennek kapcsán elkészítették
stratégiájukat is, mely már rövid távon olyan beruházásokat tartalmaz, mely
hozzájárul a CO2 kibocsátásának csökkentéséhez. Ezen elhivatottságunk, és
az Under2 célkitűzései egybevágnak. Céljaink határozottak, komolyak,
melyet azzal is alátámasztunk, hogy kötelezettséget vállalunk az Under2
célkitűzéseinek megvalósításában.

Szövetségünkben az alábbi intézkedések 2023. évre teljesítődnek, melyek
megvalósítására közel100 milliárd Ft-ot használnak fel a városok, és 34 et
CO2 csökkentést érnek el.
1. Önkormányzati tulajdonú épületeinken energiamegtakarítású
felújításokat végzünk, így például: nyílászáró cserék, világítás
korszerűsítés, külső szerkezet hőszigetelése, fűtéskorszerűsítés.
2. Napelemeket szerelünk fel intézményeinkre a villamosenergia
igények kielégítésére.
3. Az
elavult,
sok
energiát
felhasználó
fűtésrendszereket
korszerűsítjük.
4. Hőszivattyús
fűtési-hűtési
rendszereket
építünk
ki
intézményeinkben.
5. Megújuló energiaforrások, hulladékhőt hasznosító rendszerek
használatát helyezzük előtérbe a helyi közösségi fűtőművekben.
6. Hálózatfejlesztést hajtunk végre a távhő rendszereinkben.
7. Napelem parkokat építünk, mely a központi hálózatba táplálja a
villamos energiát.
8. Biomassza alapú energiatermelő egységeket telepítünk fűtés,
villamosenergia igények kielégítése érdekében.
9. Geotermikus energiával oldjuk meg az energiatermelést akár az
intézményeinknél, akár a távhő rendszereknél.
10. Környezetkímélő közösségi rendszereket alakítunk ki, így
például:
a. közlekedésvezérlés,
b. elektromos kerékpáros hálózat kialakítása,
c. gázüzemű buszok alkalmazása a helyi közlekedésben,
elektromos járművek használata a közszolgáltatásokban,
d. elektromos utók térnyerésének ösztönzése, töltők telepítése.
11. Elkészítjük városonként a Fenntartható Energia és Klíma
Akciótervet (SECAP).
12. Hat nagyváros összefogásával folyamatban van smart grid
rendszer kialakítása, mely a napelemek által helyben termelt fel
nem
használt
energiát
raktározzák,
és
felhasználásának
szabályozását az önkormányzatok végzik.
A fenti, folyamatban lévő beruházások alátámasztják azt, hogy az Under2
kezdeményezéshez való csatlakozáshoz vállani, és teljesíteni tudjuk, hogy
2050-re 80%-al csökkentsük a CO2 kibocsátást az 1990-as évhez
viszonyítva.

