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1.0 Kunszentmiklós bemutatása
1.1 Természeti környezet

1. ábra Kunszentmiklós látképe1

Kunszentmiklós Budapesttől mintegy 60 km-re fekszik a Kiskunság területén. A város az 51-es főútról
Kiskunlacházától Apajon keresztül vagy Tassnál letérve, az 5-ös főútról Örkénynél letérve, az 52-es
főútról legrövidebben Szabadszálláson keresztül érhető el. A Tass községgel közös vasútállomása a
Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia-vasútvonal elővárosi vonatainak végállomása, régebben
jelentős forgalmi csomópont, elágazó állomás.
A település a nevét viselő Kunszentmiklósi járás központja, melynek területe 769,81 km², népessége
29 748 fő, népsűrűsége 39 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Három város (Kunszentmiklós,
Dunavecse és Szabadszállás) és 6 község tartozik hozzá.

1

Forrás: Google Creative commons
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2. ábra A járás települései és népesség, valamint terület adataik

A település a Dunamenti Síkság középtájon, illetve a Csepeli-sík kistájon helyezkedik el. A Csepeli-sík
kistáj 95 - 168 m közötti tengerszint feletti magasságú, jórészt ártéri szintű hordalékkúp síkság. A
felszín jellemző magassága délen, ahol Kunszentmiklós is elhelyezkedik, 96-100 m. Kunszentmiklós és
Kunpeszér között található a kistáj legalacsonyabb pontja 94,9 m tszf. magassággal. Az átlagos relatív
relief 4 m/km2, É-ról D felé csökkenő értékekkel. A kistáj teraszokkal tagolt hordalékkúp-felszíne
enyhén D felé áll, ill. a Duna felé lejt. Az alacsonyártér 4-6, a magasártér 6-10, a II/a. terasz 12-16
méterrel emelkedik a Duna szintje fölé. A felszínt az elhagyott meanderek sűrű hálózata jellemzi,
amelyeket gyakran parti dűnék kísérnek. A kistáj K-i peremén futóhomokos felszínek emelkednek ki
az ártérből. A kistájon a pannóniai üledékekre dunai eredetű durvaszemcséjű folyami üledéksor
települt. A felszín nagy részét holocén képződmények fedik. A kistáj keleti részén kisebb
futóhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is találhatók. A város területét a Duna menti síkság
jellegzetes, szikes rétjei, időszakos vízállásai és szigetszerű, löszös, agyagos szántói jellemzik, de
foltokban megtalálhatóak a Homokhátság gyér füvű, ligetes buckái is.
Mérsékelten meleg, száraz mezoklíma jellemzi a kistájat, az éves napfénytartam a déli részén, ahol
Kunszentmiklós is található eléri a 2050 órát. A nyári napsütés 820, a téli 200 óra körül alakul. Az évi
középhőmérséklete a klímaváltozás előtt 10,3 oC körül alakult, a nyári félévé 17,2 oC. Április 8 és
október 19 között, azaz évente kb. 194 napon át a középhőmérséklet meghaladja a 10 oC fokot.
Április 4 és október 30 között a hőmérséklet már nem, ill. még nem csökken fagypont alá, s ez 208
fagymentes napot jelent évente. Az abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 35 oC, a
minimumoké -16 oC.
Az éves csapadékösszeg 550 mm körül alakul, a vegetációs időszak csapadékösszege 320 mm körül
van. A téli félévben 30 hótakarós nap valószínű, az átlagos maximális hóvastagság 20 cm. Az ariditási
index 1,25. Az uralkodó széirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0m/s.
Kunszentmiklós esetében táji és zöldfelületi szempontból jellemzően kedvező helyzet alakult ki, mivel
a belterület általában gondozott, legeltetett gyepekhez csatlakozik. A városi zöldfelületek nagysága
4,3 ha volt 2010-ben. A város belterületének zöldfelületi rendszerét lakóterületi közparkok alkotják,
mint a Kálvin téren és a Városkapuban található park.
A kistáj a Duna melléke a Soroksári (Ráckevei)-ág kiágazásától Rácalmásig terjedő szakaszon. A
felszíni vízfolyások irányát a hordalékhátak, illetve a kiterjedt szikes medencék lefolyási iránya
határozza meg. Lefutási irányuk változó, a Duna vízgyűjtőjéhez tartoznak. A mesterséges
csatornarendszer vízhozama mesterségesen szabályozott, az aszályos időszakokban rendkívül
lecsökken. A legjelentősebb közülük a Duna-völgyi főcsatorna (továbbiakban: DVCS), az Apaji
csatorna, a Harmincas csatorna, illetve a belterületen átfolyó Bak-éri csatorna. A település
közigazgatási területén kiterjedt, jelentős állandó állóvíz nem található, a nyugati peremen
találhatóak kis kiterjedésű horgásztavak. Az északi és középső területek lefolyástalan részein
ideiglenes szikes tavak alakulnak ki, ezek a sérülékeny rendszerek adják a bioszféra rezervátum
alapját.
Árvízvédelem szempontjából az egész kistáj mentesített ártérnek tekinthető. A Duna két oldalát
védgátak kísérik. A talajvíz átlagos mélysége 2-4m között van, mennyisége 3-5 l/s-km2. Kémiailag
főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, keménysége 15-25 nko. a rétegvizek nem különülnek
el élesen a talajvizektől. Mennyiségük 1-1,5 l/s-km2. Az artézi kutak száma magas, átlagos mélységük
100 m körüli, vízhozamuk 200 l/perc felett van. A vastartalom a kutak többségénél meghaladja az 5
mg/l-t, a keménység pedig a 18 nko-t. A település közigazgatási területén a talajvíz-tükör terep alatti
becsült átlagos mélysége a korábban végzett talajmechanikai fúrások során, valamint az ásott
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kutakban észlelt vízszintek alapján – a magasabb területeken -2,00--3,00 m, míg a mélyebb
területeken -0,60- -1,60 m (nyugalmi talajvízszint). A DVCS-től nyugatra eső területek, így
Kunszentmiklós is sokkal érzékenyebben reagálnak a szélsőségesen sok csapadékra, hiszen éppen a
fő áramlási iránnyal szemben kellene beszivárogniuk a talajba, ráadásul kedvezőtlen vízfelvevő
képességű talajokban.
Kunszentmiklós környezetében 13 féle talajtípus fordul elő, amelyből 5 szerepel 5%-nál kisebb
területi kiterjedéssel (futóhomok 1%, humuszos homok 2%, mészlepedések csernozjom 3%, mélyben
szolonyeces réti csernozjom 3%, szoloncsák 1%.).
A talaj legfelső 0,5 m-es rétege barna humuszos, iszapos homokszint, amely mechanikai tulajdonságai
miatt alapozásra alkalmatlan. E réteg alatt 4,6 m-ig sárga, iszapos homokliszt réteg található. A
következő réteg 3,4 – 6,5 m mélységig szürke iszapos homokliszt és szürke homoklisztes
finomhomok. Mindkettő a felső 0,5 m vastagságban iszapcsíkos. Az utolsó réteg szürke kavicsos
homok.
A település talajai vízgazdálkodási szempontból a nagy vízvezető és vízelnyelő képességű, gyenge
vízraktározó és víztartó, szélsőséges vízháztartású, áteresztő típusú, környezetföldtani szempontból
felszíni szennyeződésre érzékeny, porózus képződmények közé tartoznak. A település határában
ugyanakkor közepesen agyagos réti szikes területek is találhatóak. Szervesanyag tartalmuk közepes,
illetve alacsony.
Kunszentmiklós közigazgatási területe az Alföld flóravidék (Eupannonicum) Duna-Tisza-köze
flórajárásába (Praematricum) tartozik. A flórajárás potenciális vegetációja pannon homoki, illetve
szikes rét jellegű, a település közigazgatási területén található Felső-Kiskunsági puszta területét szinte
végeláthatatlan rétek-legelők uralják. A terület északi részén vízzel borított laposok törik meg a
puszta egyhangúságát, míg a közigazgatási terület keleti részén, Kunbábony határában szántók és
gazdasági erdőültetvények találhatóak. A száraz sztyepprétek jellemző növénye a pusztai árvalányhaj
vagy homoki árvalányhaj (Stipa pennata). A talajadottságok miatt a szikesek növénytársulásait sótűrő
fajok alkotják. A szikes legelők jellemző növényfaja a veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina). A
fehér virágú pozsgás zsázsa (Lepidium crassifolium) mellett nyár közepén üde színfolt a pusztán a lila
virágú közönséges sóvirág (Limonium gmelini). A szárazabb szikpadkák és vakszikek elterjedt növénye
a bárányparéj (Camporosma annaua), és a gyógyászatban is ismert orvosi székfű (Matricaria
chamomilla). Ősszel a nedves szikeseken tömegével virágzik a lila virágú sziki őszirózsa (Aster
tripolium sp).
A település déli része belenyúlik az Alföld nagytáj, Duna menti síkság középtáj Solti-sík kistájba is.

1.2. Társadalmi környezet
Kunszentmiklós település lakosságszáma a KSH adatai alapján 8.279 fő, amely összetétele alapján
elöregedő településként jellemezhető. A lakosságszámból a 15 év alattiak száma 1.316 fő, a 15-64
évesek közöttiek száma 5.256 fő, és a 65 év felettiek száma 1.707 fő. A gyermekek száma nem éri el a
szüleik korosztályának számát, melyből az a következtetés vonható le, hogy kis mértékű a
reprodukció, az élettartam kissé emelkedik, így a 60 év felettiek száma nő. A lakosság elöregedése
országos és helyi szinten is jellemző demográfiai folyamat. Ennek következtében az aktív korosztály
eltartási terhei nőnek.
Mutatók

2019. év

Lakónépesség száma az év végén (a
népszámlálás végleges adataiból

8279
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továbbvezetett adat)

Lakónépességből a 0-14 évesek száma az év
végén (fő)

1316

Lakónépességből a 65 éves és idősebbek
száma az év végén (fő)

1707

Lakónépességből a 15-64 évesek száma az
év végén (fő)

5256

KSH STATINFO
Kunszentmiklós végzettség szerinti megoszlásának bemutatásához a 2011-es népszámlálás adatai
állnak rendelkezésre. Eszerint a legnagyobb számban a városban a legalább általános iskolai
végzettséggel rendelkezők találhatóak.

Adattípus megnevezése
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
aránya
15-X éves korosztályban legalább általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
18-X éves korosztályban legalább középfokú
végzettséggel rendelkezők aránya érettségi
nélkül
24-X éves korosztályban egyetemi vagy főiskolai
oklevéllel rendelkezők aránya
KSH népszámlálás (2011)

2011 (fő)
1253
2617
1666

636

2011-ben a helyben lakó és helyben dolgozó lakosok száma 2236 fő volt. Ebből Kunszentmiklós
lakosságának foglalkoztatási adatai alapján a lakosság legnagyobb része a mező és erdőgazdálkodás
szektorban dolgozik.
Mutató megnevezése
Vezető értelmiségi
Egyéb szellemi
Kereskedelem és szolgáltatás
Mező és erdőgazdálkodás
Ipar és építőipar
Egyéb
KSH népszámlálás (2011)

Fő
403
606
521
1169
314
154

A nyilvántartott álláskeresők száma 2019-ben 248 fő volt a településen, 2012 óta folyamatos
csökkenés figyelhető meg ebben az adatsorban.
Időszak
2001
2011
2019

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
467
605
248
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1.3. Gazdasági környezet
Kunszentmiklós adja a Kunszentmiklósi járás működő vállalkozások számának (vállalkozási
demográfia szerint) - GFO'11, GFO'14 szerinti – 33,9%-át. A rendelkezésre álló adatok alapján látható
egy folyamatos koncentrálódás a Kunszentmiklósi járás vállalkozásinak elhelyezkedésében a
járásközpont javára.
Időszak
2013
2014
2015
2016
KSH STATINFO

Működő vállalkozások száma
Kunszentmiklósi járás
Kunszentmiklós város
(db)
(db)
1207
396
1212
403
1276
429
1329
451

Arány %
32,8
33,3
33,6
33,9

A településen működő vállalkozások 3,7 %-a működött a mezőgazdaságban 2012-ben. A
mezőgazdaságban a működő vállalkozások 93,33 %- a mikro, 6,6 %-a kis és 0 % középvállalkozás.
Nagyvállalkozás nem működik az ágazatban, a külföldi tulajdon nem jellemző. A foglalkoztattak 8 %-a
dolgozik az agráriumban. Kunszentmiklós gazdaságában jelentős szerepet tölt be a mezőgazdaság,
mivel a város külterületének (16,5 ezer ha) nagy részét mezőgazdasági hasznosítás jellemzi.
A településen működő vállalkozások 25,6 %-a működött az iparban, építőiparban 2012-ben. Az
iparban működő vállalkozások 86,53 %- a mikro, 11,11 %-a kis és 3,84 % középvállalkozás.
Nagyvállalkozás nem működik az ágazatban a településen, az ipari cégek szétszórtan helyezkednek el
a településen. A külföldi tulajdon foglalkoztatási szempontból jelentős. A foglalkoztatottak 53,9 %
dolgozik az ipar különféle alágazataiban (2011).
A településen működő vállalkozások 70,8 %-a működött a szolgáltató (tercier) szektorban 2012-ben.
A szolgáltató ágazatban működő vállalkozások 97,2 %- a mikro, 2,4 %-a kis és 0,3 % középvállalkozás.
Méret és árbevétel szerint nincsenek jelentős különbségek, külföldi tulajdon nem jellemző. A
foglalkoztattak 24 %-a dolgozik a szolgáltató ágazatban (2011).

2.0 Helyzetértékelés
2.1 Mitigációs helyzetértékelés
A mitigációs helyzetértékelés esetében a település üvegházgáz kibocsájtását vizsgáljuk meg. A KBTSZ
által kialakított módszertan alapján.
Az elszámolás alapja az IPCC módszertana, melynek több megállapítása hazánkban fokozottan igaz. A
módszertan már a 2014-es elemzésében is több fontos megállapítást tett:
•

•

Az ember befolyása az éghajlati rendszerre egyértelmű, az üvegházhatású gázok antropogén
kibocsátásai történelmileg a legmagasabbak. A közelmúltbeli éghajlati változások széleskörű
hatással voltak az ember által létrehozott és a természeti rendszerekre.
Az éghajlati rendszer felmelegedése egyértelmű, és az 1950-es évektől kezdődően az
ezredfordulóig tartó évtizedek során sok olyan megfigyelt változás történt, amire évtizedek
vagy akár évezredek óta nem volt példa. A légkör és az óceánok melegedtek, a hó és a
jégtakaró mennyisége csökkent, a tengerek szintje pedig emelkedett.
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•

•

Az üvegházhatású gázok folytatódó kibocsátása további felmelegedést és az éghajlati
rendszer valamennyi összetevőjében hosszú távú változásokat fog okozni, amely megnöveli a
társadalmat és az ökoszisztémákat érintő súlyos, mindenre kiterjedő és visszafordíthatatlan
hatások valószínűségét. Az éghajlatváltozás korlátozása megköveteli az üvegházhatású gázok
nagyfokú és tartós kibocsátás-mérséklését, amely az alkalmazkodással együtt korlátozhatja
az éghajlatváltozás miatti kockázatokat.
Az összesített CO2 kibocsátás nagymértékben meghatározza a globális átlagos felszínközeli
felmelegedést a XXI. század végére, majd azt követően is. Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának becslései széles skálán mozognak a társadalmi-gazdasági fejlődés és a
klímapolitika függvényében. 2

A képződő üvegházgázok nemzeti szintű megoszlásáról, illetve az egyik kiemelkedő tényezőről- a
primer energia felhasználásról a KSH nyilvánosan elérhető statisztikáiból tájékozódhatunk:

3. ábra A hazai energiagazdálkodás alapmutatói

Ahogyan láthatjuk, a hazai, több mint 1.100 petajoule primer energia felhasználás 8,1%-a származik
megújuló forrásból, így a fennmaradó közel 92% valamelyik egyéb szennyező forrásból kerül
bevonásra (amennyiben az atomerőművi salakot is beleszámítjuk a szennyezőanyagok sorába). Ez a
mutató nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hazai jelenlegi energiamix alapján 0,360 t/MWH széndioxid egyenértékes kibocsájtással kell számolnunk pl. a villamosenergia fogyasztás kapcsán.
Míg a Paksi atomerőmű a hazai zsinóráram ellátást biztosítja kvázi ÜHG-mentesen, addig a
kiegyenlítő fosszilis erőművek (ezek közül pedig a legszennyezőbb a lignit alapú technológia)
jelentősen hozzájárulnak a hazai ÜHG kibocsájtás növeléséhez. Éppen ezért is fontos a települések, a
lakosság és az ipar energiaéhségének zöldítése, illetve az energiatermelés dekarbonizációja. Ezt
támasztják alá a KSH nagytáblák is:

2

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar5-spm-syr_Hungarian.pdf
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4. ábra A hazai primer energiatermelés és fogyasztás megoszlása annak import- és lokális
termelési formái szerint3

A táblában középtájon kiemelendő a három legnagyobb fogyasztó szektor:
•
•
•

Lakosság
Ipar
És közlekedés

Nem meglepő módon az üvegházgáz statisztika ugyanezen képet tükrözi vissza:

3

https://www.ksh.hu/energiagazdalkodas
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5. ábra A hazai üvegházgáz kibocsájtási mix 4

Az egyes kibocsájtási tényezőket a KBTSZ módszertan szerinti az alábbi területeken vizsgáljuk:
•
•
•
•
•
•

Energiafelhasználás
Ipari kibocsájtás (nem energiafogyasztás alapú komponens)
Közlekedés kibocsájtása
Mezőgazdaság
Hulladék
Illetve az üvegházgázokat elnyelő zöldfelületi kapacitás

2.1.1 Energiafogyasztás
A KBTSZ módszertan szerint készülő ÜHG leltárban az energiatermelés, felhasználás területén három
fő fogyasztási szektort vizsgálunk:
•
•
•

villamos energia fogyasztás
gázfogyasztás
fűtési célú szén és tűzifa fogyasztás

Az egyes statisztikák közül a kiemelkedő tételeket igyekszünk trend és spot elemzéssel is bemutatni,
így rávilágítva a legnagyobb szennyezők éves fogyasztás és kibocsájtás változásaira, annak várható
jövőbeni tendenciáira.

Villamosenergia:

4

forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ua002d.html
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Mutatók
Összes
Időszak

szolgáltatott
villamosenergia
(1000 kWh)

Lakosság

Kommunális

részére

célra

szolgáltatott

szolgáltatott

villamosenergia

villamosenergia

(1000 kWh)

(1000 kWh)

Mezőgazdasági

Ipari célra
szolgáltatott
villamosenergia
(1000 kWh)

célra
szolgáltatott
villamosenergia
(1000 kWh)

Közvilágításra

Egyéb célra

szolgáltatott

szolgáltatott

villamosenergia

villamosenergia

(1000 kWh)

(1000 kWh)

2012. év

17154

8829

794

4089

301

246

2895

2013. év

17305

8684

506

4462

318

217

3118

2014. év

18547

8562

498

5680

338

245

3224

2015. év

19981

9089

749

7291

120

246

2486

2016. év

19531

8964

551

7453

117

246

2200

2017. év

19230

9148

444

7041

92

260

2245

2018. év

20323

9435

734

7454

110

264

2326

2019. év

20323

9486

566

7630

100

259

2282

6. ábra A településen szolgáltatott villamosenergia megoszlása (fent) és a megoszlás, valamint a
legnagyobb fogyasztók tendencia grafikoniai (lent) 5

A szoltálgatott villamosenergia megoszlása
2019-ben
Lakosság részére szolgáltatott
villamosenergia (1000 kWh)

Kommunális célra
szolgáltatott villamosenergia
(1000 kWh)
Ipari célra szolgáltatott
villamosenergia (1000 kWh)

11%
1%
0%
47%
38%
3%

Mezőgazdasági célra
szolgáltatott villamosenergia
(1000 kWh)

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Közvilágításra szolgáltatott
villamosenergia (1000 kWh)

Egyéb célra szolgáltatott
villamosenergia (1000 kWh)

Lakosság részére szolgáltatott villamosenergia (1000
kWh)
Ipari célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)
Egyéb célra szolgáltatott villamosenergia (1000 kWh)

A hazai átlagnak megfelelően a településen a legnagyobb villamosenergia fogyasztó a lakosság,
azonban szorosan követi azt az ipar, melynek felfutása a 2013-as évtől kezdődik meg, s a helyben
termelő vállalatok beruházásainak függvényében (pl. Terrán) mutat alapvetően növekvő tendenciát.
A lakosság villamosenergiaéhsége egy kisebb visszaesést leszámítva 2012 óta folyamatosan
növekszik, míg a szolgáltató szektor fogyasztása 2016 óta kvázi stagnál.
Ezek alapján 2019-ben a villamosenergiához fűződő kibocsájtás 7316,28 t CO2e, melyből 3414,96
tonnáért a lakosság és 2746,88 tonnáért az ipar felel.

Gázfogyasztás

5

forrás: statinfo.ksh.hu
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Időszak

2012.
év
2013.
év
2014.
év
2015.
év
2016.
év
2017.
év
2018.
év
2019.
év

Háztartásoknak
értékesített gáz
mennyisége
(1000 m3)

Lakóépületek
központi
kazánjainak
értékesített
gáz
mennyisége
(1000 m3)

Távfűtést ellátó
vállalkozásoknak
értékesített gáz
mennyisége
(1000 m3)

Kommunális
fogyasztóknak
értékesített gáz
mennyisége
(1000 m3)

Egyéb
fogyasztóknak
értékesített gáz
mennyisége
(1000 m3)

Ipari
fogyasztóknak
értékesített
gáz
mennyisége
(1000 m3)

Mezőgazdasági
fogyasztóknak
értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)

2712,8

2

0

441,9

1137,3

313,4

15,7

2703,6

3

0

593

443,7

380,8

35

2290,9

0

0

490,1

517,9

331,5

85,5

2694,1

3

0

354,2

669,3

330,7

57,2

2730

3,2

0

328,4

479,3

589,4

99

3240,5

3,9

0

306,3

729,3

515,5

28,7

3214,1

2,9

0

155,9

757,2

532,1

18,4

3310

3

0

126,2

732,7

357,1

51,5

7. ábra A településen szolgáltatott földgáz megoszlása (fent) és a megoszlás, valamint a
legnagyobb fogyasztók tendencia grafikoniai (lent) 6

Háztartásoknak értékesített gáz mennyisége
(1000 m3)
Lakóépületek központi kazánjainak
értékesített gáz mennyisége (1000 m3)

8%1%

Távfűtést ellátó vállalkozásoknak
értékesített gáz mennyisége (1000 m3)

16%

Kommunális fogyasztóknak értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)

3%
0%
72%

Egyéb fogyasztóknak értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)
Ipari fogyasztóknak értékesített gáz
mennyisége (1000 m3)
Mezőgazdasági fogyasztóknak értékesített
gáz mennyisége (1000 m3)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
Háztartásoknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Egyéb fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)
Ipari fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége (1000 m3)

6

forrás: statinfo.ksh.hu
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A földgázfogyasztás esetében átalakul a sorrend, a szolgáltató szektor fogyasztása megelőzi az ipart,
azonban a lakosság kiemelkedően magas helyi gázfogyasztása a legmeghatározóbb eleme a mixnek.
A lakossági fogyasztás 2014-től kezdve kis stagnálásokkal de monoton növekszik, míg az ipari
gázfogyasztás görbéje a 2014 utáni években az ipari villamosenergiafogyasztás görbéjével korrelál,
ezáltal mindkét tétel inkább a helyi vállalatok termelésével és lokális gazdasági minciklusokkal,
mintsem a külső időjárási vagy egyéb extern körülményekkel magyarázható.
A teljes gázfogyasztás kibocsájtása az alábbiak szerint alakul:
Önkormányza
t
SZÉNDIOXI
D

203,76

Lakossá
g

Közvilágítá
s

3414,96

93,24

Ipar

Szolgáltatá
s

2746,8
0

Mezőgazdasá
g

ÖSSZESE
N
t
CO

821,52

36,00 t CO2

7316,28

2

8. ábra A földgáz fogyasztáshoz fűződő ÜHG kibocsájtás megoszlása

Szén- és tűzifa felhasználás
A településen elhanyagolható a szén- és tűzifa fogyasztás, elemzését stock alapon (egy évet
figyelembe véve) végeztük el:
lakossági tűzifa- és szénfogyasztás (adatok a megyei 2.3.3.2. KSH táblából):
mutató:
cella:
érték:
mértékegység:
összes megyei lakás:
K50
210 199 db lakás
összes települési lakás:
(területi adat)
3 551 db lakás
konvektoros/kályhás fűtés fával: K23
36 793 db lakás
szénnel:
K24
134 db lakás
gázzal és fával:
K30
17 497 db lakás
szénnel és fával:
K31
2 358 db lakás
cirkós/kazános fűtés fával:
K37
23 181 db lakás
szénnel:
gázzal és fával:

K38
K44

szénnel és fával:
K45
becsült települési lakossági tűzifafelhasználás:
becsült települési lakossági szénfelhasználás:

382 db lakás
23 080 db lakás
4 228 db lakás
7848 tonna/év
206 tonna/év

9. ábra A lakossági szénfogyasztás becslése

A módszertan alapja, hogy a pontosan mérhető településre lebontott adatok hiányában a megyei
tüzelési statisztikák megoszlásával bontjuk vissza a települési ingatlanok megoszlását tüzelési mód
szerint. Ezek alapján kb. 7848 tonna tűzifa és 206 tonna szén fogy a településen, melynek
kibocsájtása 738,6 tonna szén-dioxid egyenértékes. A többi fogyasztási érték töredéke.
Le kell azonban szögezni, hogy míg a szén és fatüzelés nem a legmeghatározóbb üvegházgáz tényező,
addig az egyéb tüzeléshez köthető károsanyag kibocsájtási (porszennyezés, kén-oxidok) kifejezetten
erős környezetromboló és egészséget fenyegető hatással rendelkeznek. Ezek kezelése pedig a
klímastratégia határterülete.
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2.1.2 Nem energia eredetű ipari kibocsájtás
Kunszentmiklóson több jelentős vállalat, így pl. a Terrán tetőcserép is megtalálható, ezért bár az
Alföldön kevésbé jellemző tendencia ez, már az energiafogyasztási adatokban látható, hogy a helyi
ipar fogyasztása a helyi települési átlagnál jóval magasabb, s utal a nagy termelők jelenlétére:

10. ábra Légköri szennyező kibocsájtás Kunszentmiklóson 7

A helyi ipari park kezdetéről a napi.hu is beszámolt:
„A kunszentmiklósi ipari park 1997-ben nyerte el a címet, az ingatlan területe több mint 11 hektár. Az
eddig betelepült három cég a park mintegy 40 százalékát foglalja el, a többi terület még szabad. A
közművesített parkba leginkább könnyű- és élelmiszer-ipari, valamint szerszámgépgyártással
foglalkozó cégeket vár az üzemeltető társaság, amelynek fő tulajdonosa a kecskeméti Baustar Kft. E
cég jelenleg három parkban is tulajdonos.” 8
Az adatsorokon érezhető az ipari parkban történt beruházások és a környékre települő cégek
jelenléte, s ezt a több mint 1.400 tonna értékű üvegházgáz kibocsájtás is alátámasztja.

7

http://web.okir.hu/sse/?fbclid=IwAR0CmTuJVJNTBm4uajmIQ02YB489IvOMeod3nXMmScienn9nwg08hauXRA
8

https://www.napi.hu/ipari_parkok/a_kunszentmiklosi_iparterulet_hatvan_szazaleka_meg_betelepulore_var_.
85532.html
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2.1.3 Közlekedés
Kunszentmiklós esetében kifejezetten részletes és jó minőségű helyi adatbázisok segítik a forgalmi
eredetű ÜHG kibocsájtás becslését.
Adatszolgáltatás az adóalanyok számának a
Gjt. 6. § (1) - (4) bekezdése alá
tartozó adótárgyak száma szerinti
eloszlásáról
2020.05.15.
Kategória:
Adótárgyak
száma

Személygépkocsi

Gépjármű db

Adott kategóriába eső
adóalanyok száma (db)

1

2 138

2138

2

395

790

3

78

234

4

21

84

5

4

20
3 266

Kategória:
Adótárgyak
száma

Motorkerékpár
Adott kategóriába eső
adóalanyok száma (db)

1

122

122

2

21

42

3

5

15

4

1

4

5

1

5
188

Kategória:
Adótárgyak
száma

Autóbusz, lakópótkocsi, lakókocsi
Adott kategóriába eső
adóalanyok száma (db)

1

1

1

2

1

2

11

1

11
14

Kategória:
Adótárgyak
száma

Tehergépjármű
Adott kategóriába eső
adóalanyok száma (db)

1

242

242

2

48

96

3

21

63

4

11

44

5

3

15

6

0

0

19

7

4

28

8

4

32

9

1

9

10

1

10

12

1

12

19

1

19

26

1

26

Kategória:

Nyergesvontató

596
Adótárgyak
száma

Adott kategóriába eső
adóalanyok száma (db)

1

7

7

2

8

16

3

5

15

4

2

8

5

1

5

7

1

7

8

1

8

11

1

11

15

1

15
92

11. ábra A településen regisztrált gépjárművek adótárgy szerinti bontása

A fentiek alapján az alábbi közlekedési tényezők kerülnek kiszámításra
•
•
•

Településen belüli helyi, egyéni utazások kibocsájtása
Helyi ingázók kibocsájtása
Településre eső állami utak forgalma

Budapesti Agglomeráció települése? (0 - nem, 1 - igen)

0

a településre vonatkozó, személygépkocsival megtett, a lakótelepülésen
belül történő munkába járás összesített napi időtartama egy irányba
(egyedi KSH adatkérés alapján)
a településen regisztrált benzinüzemű személygépkocsik száma

10 perc
2057 db

a településen regisztrált gázolajüzemű (dízel) személygépkocsik száma

1208 db

a település nem állami kezelésű útjain bonyolódó autóbuszforgalom futási
teljesítménye (szolgáltatótól lekérdezendő)

300000 járműkm / év

Ezek alapján a helyiek kibocsájtása: 256,4 t CO2e.
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Az ingázásból eredő kibocsájtást a lakosságszám arányos becsléssel végeztük (Lajosmizse-Kecskemét
háromszögön becsülve) így az addicionális kibocsájtás 112,8 t CO2e.
A következő faktor a településre eső állami utak forgalmi becslése, melyet a KIRA térképmetszetek és
a közútkezelő forgalom statisztikái alapján becsültünk.

12. A főbb útvonalak hossz-számítását támogató kira felület9

Mivel az egyes szelvényes útszakaszok nem a városhatárban érnek véget, ezért a becslésben a térkép
alapján a közigazgatási határra eső hosszt vettük alapul.
közút
kezdő
egyes
száma szelvény végszelvény személygépkocsi kistehergépkocsi autóbusz csuklós autóbusz
5205
31,82
34,19
4444
908
120
57
5203
16,1
25
637
197
41
0
5211
11,461
13,5
838
256
42
0
13. ábra A legjellemzőbb közútterhelési adatok

9

http://kira.gov.hu/kira/main.jsp
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A fentiek alapján a közúti forgalom ÜHG terhelése: 2629,3 tonna szén-dioxid egyenértékes.
Szektoriális felosztásban a következő értékeket mutatja a település:
Egyéni
közlekedés
SZÉNDIOXID

Tömegközlekedés

1324,33

Teherszállítás

MINDÖSSZESEN
t
1148 CO2

526

t
2998,28 CO2

2.1.4 Mezőgazdaság
A mezőgazdasági adatok elemzésekor is három tématerületet veszünk figyelembe:
•
•
•

A településen regisztrált kérődző állatok számát a metán termelődés miatt
A hígtrágya kibocsájtáshoz köthető emissziót
Illetve a szántóföldi trágyázáshoz fűződő kibocsájtást

Kérődzők:
Év:

Kibocsájtás

2010

Összes szarvasmarha:
Tehén:
Nem tejelő szarvasmarha:
Összes juh:

779 db

906,53 t CO2e

1 db

2,74 t CO2e

778 db

903,79 t CO2e

15983 db

2685,14 t CO2e

14. ábra A helyi kérődzők kibocsájtása10

A településen kimagasló értékű a juhtartás, s ez önmagában is jelentős kibocsájtási tényezőként
jelenik meg- bizonyítva, hogy a település nem csak ipari, de mezőgazdasági szempontból is erős
lábakon áll.
Ugyanezt támasztja alá a hígtrágya emisszió a szárnyasok esetében:
Összes sertés:

1999 db

Tyúk:
Kacsa:
Lúd:
Pulyka:

37 182
1 146
292
146

Összes baromfi:

38 766

db
db
db
db

158,61 t CO2e

metán

39,03 t CO2e

Dinitrogén-oxid

23,96 t CO2e

17,32 t CO2e

Végül de nem utolsó sorban a trágyázott területre vonatkozó adatok a következők.

Év:

10

2019

Település szántóterület, egyéni
gazdaságok:

54 339 228

m2

ÜHG leltár
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Megyében felhasznált
istállótrágya, vagy
szervestrágya
mennyisége (bázisévtől
függően)

395 298

tonna

Település szántóterület,
gazdasági szervezetek:
Település összes
szántóterület:

5,71

ezer ha

Településre kijuttatott trágya:

7824

tonna

Megyében felhasznált
összes műtrágya
mennyisége
Megyében kijuttatott
összes trágya
mennyisége:

84015

tonna

479 313

Megyei szántóterület:

349,56

tonna
ezer
ha

2 720 000

m2

Ezek alapján a következők mondhatók el (adatok CO2e-ben):
•
•
•

A kérődzők összesített kibocsájtása: 3591,6 tonna
Hígtrágya emisszió: 399,3 tonna
Szerves és műtrágya emisszió: 2569,37 tonna

Összesen tehát 6560,34 tonna üvegházgáz képződik a mezőgazdaságnak köszönhetően a településen
éves szinten, ez egy relatíve magas adat, azonban reális visszafogása a településen lakók és az itteni
mezőgazdasági vállalatok megélhetését kockáztatná (állománycsökkentés) ezért nem ezen az oldalon
tervezünk a stratégiában beavatkozást. Mindazonáltal a mezőgazdaság additív környezetkárosító
hatásai (vegyszerezés – hulladékok) ellen továbbra is fel kell lépni és az ilyen irányú
környezetterhelést csökkenteni kell.

2.1.5 Hulladék
A helyi hulladékképződésben két tényezőt vizsgálunk:
•
•

Lerakóra kerülő szilárd települési hulladék mennyisége
Folyékony hulladék mennyisége

Illetve az ezekhez köthető metán képződés. A folyékony hulladék képződést országos átlagokkal
becsüljük lakosságszám alapján a KBTSZ módszertan szerint, így annak a trendelemzése pontosan az
országos átlagot adná vissza, a hulladékhelyzet értékelése azonban több érdekességet is magában
rejteget:
A 8387 fős lakosság folyékony hulladék termeléséből éves szinten 510,9 tonna CO2 keletkezik, míg a
szilárd hulladékok 2530 tonnával növelik a települési ÜHG kibocsájtást.
A KBTSZ módszertan csak a lerakott hulladékokat vizsgálja azonban érdemes egy pillantást venni a
hulladék kezelés szerinti összetételre és a tendenciákra is.
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Újrafeldolgozással hasznosított
hulladék mennyisége (tonna)

3%

49%

Műszaki védelemmel ellátott
lerakókban elhelyezett szilárd
hulladék m... (tonna)

46%

1%
1%

Az újrafeldolgozott hulladékból
komposztálással hasznosított
hulladék... (tonna)
Egyéb hulladékkezelés
maradványaként ártalmatlanított
települési szilárd hulladék

15000
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Újrafeldolgozással hasznosított hulladék mennyisége (tonna)
Műszaki védelemmel ellátott lerakókban elhelyezett szilárd hulladék m...
(tonna)

Összes hasznosított és ártalmatlanított hulladék
mennyisége (tonna)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
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15. ábra A hulladékok megoszlása a kezelés módja szerint és a két legjellemzőbb kezelési mód
alakulása az évek során

Bár hazánkban a legjellemzőbb kezelési mód a lerakóban történő elhelyezés, a 2013-2017-es
időszakban egy igen erős újrafeldolgozási hullámot érzékelhetünk, az országos tendencia szerint elhal
ez a fajta hulladékkezelés a településen is. Pozitív hír azonban, hogy 2008 után (egyrészt az új
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hulladéktörvény rendelkezései miatt) drasztikusan csökken a településen képződő és elszállított
hulladék mennyisége. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához és a képződő hulladék
mennyiségének további hatékony csökkentéséhez kormányzati támogatás és további akciók is
bevehetők, ilyenek például az alábbiak:
Az ITM és a KIFÜ által fejlesztett hulladékradar alkalmazás:
A HulladékRadar egy mobil alkalmazás, melynek célja az illegális szemétlerakás terjedésének
megakadályozása. Az alkalmazás biztosítja a lakosság számára az illegális hulladéklerakó helyek
bejelentési lehetőségét mobil eszköz használatával. A bejelentés az illetékes hatósághoz érkezik meg.
Az applikációval az illegálisan elhelyezett hulladékra vonatkozó adatokat lehet bejelenteni
Magyarország területén. A rövid regisztrációt követően egyszerűen lehet bejelentéseket tenni, így az
illegális hulladékot az illetékes hatóság gyorsabban és hatékonyabban tudja eltávolítani.11
Helyi hulladékgyűjtő program meghirdetése illetve műanyag csomagolási hulladék újrafeldolgozó
akció indítása12
A 2020 decemberében a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat a Központi
Maradványelszámolási Alapot csökkentette 2 milliárd 539 millió forinttal, amit nyomban áttett a
kormányzati infokommunikációs szolgáltatások dologi kiadásaira. A lakossági és ipari eredetű
műanyag csomagolási hulladék újrafeldolgozásának állami támogatása két részletben történik - derül
ki a határozatból. A jövő évi költségvetésből 2 milliárd 185 millió, míg a 2022-esből 2 milliárd 512
millió forint fordítható erre a célra. A hulladékok újrahasznosítási arányának növelése európai uniós
kötelezettsége is Magyarországnak. "A települési hulladék esetében 2035-re 65 százalékos közös
uniós újrafelhasználási célértéket határoztak meg. A csomagolási hulladék esetében 2030-ra a 70
százalékos közös uniós újrafeldolgozás elérése a cél" - mondta e héten Boros Anita, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium államtitkára a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról szóló
jogszabályok vitájakor a parlamentben. A jogalkotók minden településen gyűjtőpontokat akarnak
létrehozni. Bevezetik az úgynevezett visszaváltási rendszert is, mert szeretnék elérni, hogy több
csomagolási hulladékot váltsanak vissza.

2.1.6 Nyelők
A település évelő erdő és zöldfelületei gondoskodnak a helyben képződő üvegházgázok egkötéséről,
azonban ahogyan azt az alábbi táblázat is mutatja, méretük a helyben képződő ÜHG-k töredékének
megkötését teszi csak lehetővé:
Év:
település erdőterületei

2019
554 ha

erdők CO2-elnyelése:

-875,32 t CO2

Év:

2012

települési zöldterületek

3,36 ha

zöldterületek CO2-elnyelése:

-2,688 t CO2

11

https://hulladekradar.hu/#
az alább olvasható szöveg forrása: https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megmozdult-a-kormany-tobbjut-ujrahasznositasra.719939.html
12

25

2.1.7 ÜHG mérleg

0

SZÉNDIOXID

METÁN

CO2

CH4

ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR
1. ENERGIAFOGYASZTÁS

N2O

t CO2 egyenérték
16 793,46

1.1. Áram

7 316,28

7 316,28

1.2. Földgáz

8 738,58

8 738,58

0,00

0,00

738,60

738,60

1.4. Szén és tűzifa
2. NAGYIPARI KIBOCSÁTÁS
2.1. Egyéb ipari
energiafogyasztás
2.2. Ipari folyamatok
3. KÖZLEKEDÉS

1408

0,00

0

1408

0,00

0,00

0,00

0,00

1408

0,00

0

1408

2 998,28

0,00

0,00

2 998,28

3.1. Helyi közlekedés

256,41

256,41

3.2. Ingázás

112,84

112,84

2 629,03

2 629,03

3.3. Állami utak
4. MEZŐGAZDASÁG

3 919,09

4.1. Állatállomány

3 591,67

4.2. Hígtrágya

327,42

4.3. Szántóföldek
5. HULLADÉK

2 850,05

5.1. Szilárd hulladékkezelés

2 641,25

6 560,34
3 591,67

71,88

399,30

2 569,37

2 569,37

190,54

3 040,58

2 530,40

5.2. Szennyvízkezelés

NYELÉ
S

ÖSSZESEN

16 793,46

1.3. Távhő

KIBOCSÁTÁS

DINITROGÉNOXID

2 530,40

319,65

190,54

510,19

ÖSSZES KIBOCSÁTÁS

21 199,74

6 769,14

2 831,79

30 800,66

NAGYIPAR NÉLKÜL

19 791,74

6 769,14

2 831,79

29 392,67

6. Nyelők

-878,01

-878,01

NAGYIPAR NÉLKÜL

20 321,73

6 769,14

2 920,76

29 922,65

VÉGSŐ KIBOCSÁJTÁS

18 913,73

6 769,14

3 009,73

28 514,66

2.2 Alkalmazkodási helyzetértékelés
Ebben a fejezetben a település klímaváltozás rövid távon nem megváltoztatható hatásaihoz való
alkalmazkodási képessége kerül elemzésre.
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A kitettség + érzékenység=potenciális hatás + adaptációs képesség = sérülékenység logika mentén
végeztük az alábbi, a klímabarát települések szövetsége által jóváhagyott vizsgálati kategóriákban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aszály okozta terméskiesés
Árvíz
Belvíz
Villámárvíz, elöntések
Természetes élőhelyek csökkenése
Erdők – gyakoribb erdőkár
Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése
Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák
Viharkárok
Károk a közlekedési infrastruktúrában
Település levegőminősége

A település egészének adaptációs képességét befolyásolja:
•
•
•
•
•
•
•

A helyi lakosság egészségi állapota
Domborzati adottságok
Egészségügyi ellátórendszer felkészültsége
A település gazdasága
Közlekedés és infrastrukturális adottságok, infrastruktúra kora
Katasztrófavédelem felkészültsége
Őshonos fajok ellenállóképessége

Ezek alapján az egyes elemzési dimenziók értékelése a következő13:
Jelen stratégiában a település szempontjából azokat a kockázati tényezőket vizsgáljuk alaposabban,
amelyek a megyei stratégia alapján magas kockázatúnak minősülnek.
A hőhullámok általi többlethalálozás esetében az egész ország területét - így Bács-Kiskun megyét is a magas veszélyeztetettségi kategóriába sorolták, tekintve, hogy a halálozások száma várhatóan
mindenhol növekedni fog.
Országosan magas kockázatú a lakóépületek viharok általi sérülékenysége is, a megyei érték az
országos átlagot kb. 10%-kal haladja meg. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy a megye
viharokkal, jégesőkkel szembeni veszélyeztetettsége országos összevetésben kifejezetten magasnak
minősül. Ezt nemcsak az erős potenciális hatás, hanem a magas érzékenység is okozza: a megye
lakásállományára jellemző különösen a tanyás, aprófalvas településeken fellelhető nagyszámú
elavult, 1945 előtt épült lakóépület, de a városok épületállományára is túlnyomórészt jellemző az
1990 előtt épült lakások jelentős aránya.
Aszály szempontjából is Bács-Kiskun a legveszélyeztetettebb megyék közé tartozik. A tavaszi vetésű
növények esetében a megye középső területein nagymértékben jellemző az aszályveszélyeztetettség.
A megye területére jellemző a folytonos vízhiány, az alacsony talajvízszint, ezáltal a terület
alkalmazkodóképessége gyenge.

13

Minden elemzés módszertani leírása a NATÉR térképészeti adatbázis klímamodelljeinek leírása, a
helyzetelemzés azonban minden esetben egyedi értékelés.
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A megye természeti értékeinek szempontjából a RegCM klímamodell alapján egy kiemelten
veszélyeztetett területet lehet lehatárolni, Jánoshalma és Kecel között.
Bács-Kiskun megye erdős területei, országos összehasonlításban, a nagyon sérülékeny kategóriába
esnek. Megyén belül a déli, nyugati és északnyugati területek vannak kedvezőtlenebb helyzetben.
Ezen területek erdő borítottsága jelenleg is minimális, és a modell alapján erdészeti hasznosításuk a
jövőben sem javasolt.
A megye turisztikai veszélyeztetettsége kb. 25%-kal meghaladja az országos átlagot, elsősorban a
fokozott kitettség és a gyengébb alkalmazkodóképesség miatt.

2.2.1 Általános klimatológiai helyzetkép Kunszentmiklóson
Az éghajlatváltozási problémakörök részletezése előtt célszerű áttekinteni a jelenlegi éghajlat főbb
jellemzőit, az eddigi jelentősebb változásokat és azt, hogy mely éghajlati paraméterek módosulása
lesz a legjellemzőbb Kunszentmiklós városában, annak érdekében, hogy a település éghajlati
kitettségét jellemezni tudjuk.
A kitettségi elemzéseknél az alábbi mutatókat vettük figyelembe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az évi átlaghőmérséklet változása
Az évi csapadékösszeg változása
A száraz időszakok maximális nyári időtartamának várható átlagos változása
A forró napok évi átlagos számának változása (maximum hőmérséklet>35°C)
A hőségriadós napok számának változása
Nyári átlaghőmérséklet változása
Ariditási index változása
A 30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékkal érintett napok éves átlagos számának
változása
Hirtelen hőmérsékleteséssel (10°C 3 óra alatt) érintett napok éves átlagos számának
változása
szélvész, heves szélvész, orkán (85 km/h-t meghaladó széllökések) jelenséggel érintett napok
éves átlagos számának változása

A NATÉR és az OMSZ adatbázisát használva Kunszentmiklós éghajlati kitettségét a fenti vagy hasonló
paraméterek alapján igyekszünk felvázolni.
Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10,3°C az 1981–2010-es normál időszak
adatai alapján. Az ország túlnyomó része a 10-11 °C közötti évi középhőmérsékletű zónába tartozik. A
hazai változások a hőmérséklet tekintetében jól illeszkednek a világméretű tendenciákhoz. A múlt
század eleje óta tapasztalt 1,15°C-os országos mértékű emelkedés meghaladja a globális változás
0,9°C-ra becsült mértékét. Kunszentmiklóson az éves középhőmérséklet értéke közelíti a 11 oC fokot
az 1971-2000 közötti időszakot figyelembe véve.
...
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16. ábra Várható átlaghőmérséklet változás Kunszentmiklóson a 2021-2050-es időszakra

Az 1981-2016 között bekövetkezett változást mutatja az alábbi ábra. Kunszentmiklóson az utóbbi
közel 4 évtizedben az évi középhőmérséklet változása megközelítette a 1,55 oC fokot. Ezzel a
közepesen érintett térségek közé tartozik, de a változás így is jelentős.

17. ábra Az évi középhőmérséklet alakulása Magyarországon 1981-2016 között
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A másik jelentős éghajlati paraméter a csapadék, ami meghatározó az éghajlati kitettség
szempontjából. A csapadék térben és időben nagyon változékony, így az éghajlatváltozás hatására
bekövetkező változásokat problémásabb kimutatni, mint a hőmérséklet esetén. Míg az évi
középhőmérséklet az utóbbi évtizedekben szignifikáns emelkedést mutat, addig a csapadék változása
egy fél évszázadot felölelő időszakban sem mutatható ki egyértelműen. A nyugati országrészben,
valamint a Dunántúl középső részén csökkenés jellemző az elmúlt fél évszázadban, ahogy az az alábbi
1961-2016 közötti éves csapadékösszeg csökkenést bemutató ábrából kiderül. Kunszentmiklóson
jelentősebb, 6-12% közé eső csapadék növekedés mutatható ki a jelzett időszakban.

18. ábra Évi csapadékösszeg változása Magyarországon 1961-2016 között

Ahogyan az a következő alfejezetekben bemutatásra fog kerülni, Kunszentmiklóst több klimatikus
kihívás esetében ugyanazon alap kitettségi tényezőkből levezethető hatások befolyásolják, így pl. az
éves átlagos középhőmérséklet vagy a csapadékeloszlás változása. Az általános tényezők így itt
kerülnek bemutatásra, s az egyes esetekben releváns kitettségi elemekre a későbbiekben csak
visszamutatunk.
Az Alföld és a Kiskunság jelenlegi képe az utóbbi másfél évszázadban alakult ki – „puszta” –
„kultúrsztyepp” jelzőkkel illethető, bár klimatikusan az erdőssztyepp övhöz tartozik. A klímája
kontinentális, így viszonylag jelentősek a szélsőségek (hideg telek, forró, száraz, aszályos nyarak). Az
országon belül azon területek közé tartozik, amelyet a legtöbb napfénytartam, kevés csapadék
jellemzi. Növényzetét döntően másodlagos szukcessziós folyamatok alakították.
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Csapadékeloszlás és annak változása:

19. A száraz időszakok maximális nyári időtartamának várható átlagos változása (%) 14

20. ábra A csapadékösszeg változása az ALADIN és REMO modellek alapján 15

14
15

Forrás OMSZ
Forrás NÉSII
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Ahogyan a fenti két ábra is mutatja, Kunszentmiklós településnek a század végén az egyes
forgatókönyvek szerint akár -10/-5% éves csapadék veszteséggel kell számolnia. A legjobban érintett
nyári évszak csapadékcsökkenése az évszázad végére szignifikáns mértékű lehet (-15-20%). Fontos
megjegyezni, hogy a század közepére éves átlagban nem várható szignifikáns változás a csapadék
mennyiségében. Az egyes modellek között jelentős eltéréseket tapasztalunk, ám mindkét esetben
fontos rámutatni, hogy jelentősebb (s a mezőgazdaságot érintő) kihívás a csapadék eloszlásának
kedvezőtlen változása. Mindkét esetben láthatjuk, hogy a tavaszi és a nyári csapadékmennyiségek
inkább csökkenni fognak, ha nem is jelentősen, míg az őszi csapadék mennyisége nő. Így jellemzően a
következő 50-70 évben a mezőgazdasági alkalmazkodóképesség növelése érdekében
terménykultúrák esetén – ahol lehetséges - az őszi vetésre kell áttérnie a térség gazdálkodóinak.

Hőmérséklet

21. ábra Fent A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADINClimate klímamodell alapján (napok száma) lent: A hőségriadós napok számának várható
változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján (napok száma)

Ahogyan a fenti ábrán látható, a következő 30 év tekintetében Kunszentmiklós és térsége átlagosan
évente kb. 15-20 nappal több forró napra kell felkészüljön, s kb. 20-25 nappal több hőségriadós
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nappal kell számolnunk, azaz több heti időtartammal nő a terület kitettsége a hőmérsékleti
küszöbnapok vonatkozásban.
A meleg hőmérsékleti küszöbnapok számának növekedése mellett a következő 30 évben az évi
átlagos középhőmérséklet emelkedésével is számolnunk kell, s ez 1,5-2,5 celsius fokos melegedést
jelenthet . A teljes éves értéket célszerű több komponensre bontani, ezek a következők:
•
•
•
•

Téli középhőmérséklet - mely várhatóan 1,5-2 celsius fok növekedést mutat
Nyári középhőmérséklet, mely helyben kb. 2,5-3 celsius fokkal lesz több átlagosan
Tavaszi érték: 0,5-1 celsius fok növekedés
Őszi időszak várható növekedése: 2 celsius fok

A fenti értékek egyes, Kunszentmiklós esetében érdekes változatait mutatja be a következő ábrapár:

22. ábra Fent: Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az
ALADIN-Climate klímamodell alapján (°C), lent: Várható nyári átlaghőmérséklet változás
Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján (°C)
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Összességében elmondható, hogy a kiugró hőterheléses napok számának növekedése mellett a
térségnek drasztikus középhőmérséklet emelkedéssel is meg kell küzdenie, mely az őshonos fajok
és a bioszféra alkalmazkodóképessége felé is kihívást állít.

2.2.2 Aszály és annak hatásai
"Az aszályra nincsen jó definíció. Valójában ritkán ismerhetjük meg az aszályt, csak akkor, amikor
találkozunk eggyel. Először üdvözöljük a csapadékos időszak utáni első derült napot. Majd ahogy a
csapadékmentes napok folyatódnak, örülünk a hosszabb, kellemes időjárásnak. Amikor ez már
tovább tart, elkezdünk kissé aggódni. Napokkal később pedig már kezdjük bajban érezni magunkat. A
kellemes időjárás első csapadékmentes napja azonban éppúgy hozzájárul az aszályhoz, mint az utolsó
nap, de senki nem tudja megmondani milyen erősségű lesz, míg az utolsó nap be nem következik,
ami után ismét megjön az eső..."16
Formái
Az aszály kialakulásához az első lépés az, hogy napokon keresztül nem esik csapadék, meteorológiai
szempontból tehát az aszály tartós csapadékhiány.
•

•
•
•

a tartós csapadékhiány – meleg időszakban – együtt jár a párolgás fokozatos csökkenésével, s
ezért egyre csökken a levegő vízgőztartalma: ha ez elér egy jelentős szárazsági szintet, akkor
légköri aszályról beszélünk
a csapadékhiány mellett végbemenő párolgás következtében csökken a folyók, tavak,
víztározók vízszintje is, vagyis létrejön a hidrológiai aszály
ugyancsak csökken a talaj felső rétegének a víztartalma, ami talajaszályhoz vezet
a növények így nehezen jutnak vízhez (s emiatt a tápanyagokhoz is) kialakul a mezőgazdasági
aszály

Az egyes definíciók pedig abban térnek el egymástól, hogy:
•
•
•

a csapadék,
a csapadék és párolgás vagy
a talajnedvesség adataira épülnek.

Hazánkban, az agrometeorológiában az alábbi definíció terjedt el: Aszálynak tekintjük a tartós és
jelentős vízhiányt.
Ezek alapján Kunszentmiklós és környékének sérülékenységét az alábbiak szerint vizsgáljuk meg:
kitettség + érzékenység = várható hatás + alkalmazkodási kapacitás = sérülékenység.
Kitettség:
Az ariditási index a lehetséges maximális (potenciális) párolgás (Ep) és a lehulló csapadék (p) arányát
számszerűsíti. H = Ep/p = Q*/(p·Lv). A csapadék komponens várható változásait, már a térség
16

Wilhite és Glantz (1985) Understanding the Drought Phenomenon – digitla commons:
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=droughtfacpub
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alapadatainál részleteztük azonban a párolgást a képletbe a következő oldalon látható képet kapjuk.
(Idősoros adatokat és jövőbeni várható értékeket is bemutatunk)

23. ábra fent: Ariditási index Magyarországon az 1961–1990 időszakban lent: Az ariditási index
várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján- alatta
ugyanezen várható érték változása a RegCM modell alapján
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Bár az aszályindex a térségben a hazai átlaghoz képest nem kiemelkedő mértékben fog romlani
(mindkét klímamodell hasonló (-0,2- -0,15 pont közötti változást jósol), a valódi problémát a
historikus adatokban fedezhetjük fel, ez alapján ugyanis a Kiskunság, s egyben Kunszentmiklós és
környéke az ország legaszályosabb területei közé tartozik- s az értékek bárminemű romlása tovább
súlyosbítja a kitettséget.
Érzékenység:
A vízmegkötés és aszály szempontjából kiemelten fontos a talaj homoktartalma, hiszen a magas
homoktartalom alapvetően gyenge vízmegkötő képességhez és fokozott párolgáshoz vezet.

24. ábra Balra Az altalaj homoktartalma (%) és jobbra: az altalaj maximális vízkapacitása (V%)

Altalaj: 30-60 cm mélység; Homok frakció: a 0,02 mm-nél nagyobb szemcsék aránya a talajban,
valamint: A maximális vízkapacitás (Vkmax) a talaj pórusterét teljesen kitöltő víz mennyisége. A
maximális vízkapacitásig telített talaj kétfázisú (csak szilárd és folyékony fázist tartalmazó) rendszer.
Ezek alapján míg a település területén kielégítő a vízkapacitás (ez köszönhető a maximum 30%-os
homoktartalomnak), addig a környező pusztán már drasztikusan lecsökken ez a fajta tározóképesség,
s 36-38 V% maximum vízmegtartó képességet eredményez.
A helyi növény és állatfajoknak, mezőgazdasági növénykultúráknak, tehát az élővilágának már rövid
és középtávon is az aszály nehézségeivel kell szembenézniük, ahogyan az elmúlt évtizedekben is
tették, a terület érzékenysége így magas.
Várható hatás:
A várható hatásokat egyrészt a mezőgazdaság, másrészt a gyepterületek elterjedésének
potenciáljával írhatjuk le:
Az elemzéshez ismételten a NATÉR térképrétegeit választottuk forrásul:
A gyepterületek felszínborítási kategória változását a kutatók 2030-ig becsülték (5 kategóriába
sorolva, a magas értékek mutatják a nagy mértékű változást).
Ez alapján Kunszentmiklós környékén mind a gyepterületek pusztásodása, mind a mezőgazdasági
növénytermesztést átalakulásra kényszerítő hatások magas potenciállal rendelkező faktorként
kerültek beazonosításra, azaz már a következő tíz évben is romló aszály hatásokkal és a helyi
növényzetet, valamint mezőgazdaságot erős átalakulásra késztető hatásokkal kell számolnunk.
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25. ábra: Fent: Gyepterületek változása 2006–2030, lent Komplex mezőgazdasági területek
változása 2006–2030

Ezt erősítik meg a mezőgazdasági növénytermesztés aggregált hatásindikátorai is:

26. ábra Várható hatás indikátor (balra tavaszi, jobbra őszi vetésű növények esetében)

A fenti ábra közben előrevetíti a mezőgazdaság egyik legerősebb aszálykezelési opcióját (áttérés őszi
vetésre) azonban erre a sérülékenység értékelésnél térünk vissza.
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Alkalmazkodóképesség:
A helyi mezőgazdaság és a természeti értékek alkalmazkodó képességét több tényező is befolyásolja:
pl. a természetes életközösségek, élőhelyek esetén azok változástűrési jellemzői, a biodiverzitás
szintje, a mezőgazdasági szereplők esetén azok tőke- és humánkapacitásai, innovációs hajlandósága,
infrastruktúrarendelkezésre állása stb. Ezen komponensből levezetett alkalmazkodó képességi
mutatókat jelenítettük meg a NATÉR következő ábráin:

27. ábra Mezőgazdasági kultúrák alkalmazkodó képesség indikátora (az 1-5 komponensek
súlyozott átlaga)

Az összegzett indikátor jellemzően alacsony és közepes alkalmazkodóképességi értékeket vesz fel
Kunszentmiklóson és környékén a mezőgazdasági kultúrák esetében, azonban ezt további
komponensekre is bonthatjuk, hogy árnyaljuk a képet.

28. ábra Öntözéssel elérhető termésnövekmény (t/ha) balra a kukorica jobbra az őszi búza
esetében

Mindkét ábra így rávilágít két fontos adaptációs komponensre az aszály esetében:
•
•

az öntözés fontossága a talajvíztartalom megtartása érdekében
az aszályos időszakban nem, azonban őszi vetésben intenzíven termő növényfajták
alkalmazásának szükségessége
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Ezen két megoldás együttes alkalmazásával nagyban növelhető a térség alkalmazkodóképessége az
aszály hatásaihoz.
Aggregált sérülékenység:
Mindent egybevetve a település sérülékenysége az aszály tekintetében az országos átlag feletti,
melyet jelentős beavatkozásokkal lehet és kell is kezelni. Az aszály és annak hatásai nem újkeletűek
Kunszentmiklós térségében, azonban azok romlásával már rövid távon is számolnunk kell.
A KBTSZ módszertan több potenciális beavatkozási területet és akciót is azonosít, azonban több elem
együttes használatával és jelentős anyagi ráfordításokkal lehet csak tartósan enyhíteni
Kunszentmiklós és környezetének sérülékenységét:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meglévő öntözési rendszer fejlesztése
Állami/pályázati források biztosítása az öntözésfejlesztésre (kutak létesítésének támogatása,
vagy víztakarékos, csepegtető öntözési technológiák támogatása)
A területhasználat, gazdálkodás szerkezetének igazítása a változó éghajlati és természeti
adottságokhoz (komplex tájgazdálkodás bevezetése, átállás szárazságtűrő kultúrák
használatára a mezőgazdaságban)
Vízhasználat olcsóbbá tétele (vízkivételi díjak, járulékok csökkentése, támogatása)
Új, aszályhoz alkalmazkodó termelési technológiák a mezőgazdaságban (talajtakarás,
mulcsozás, kevés talajbolygatással járó művelés)
Vízigényes termelés (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás) adminisztratív korlátozása
(tiltás/adóztatás)
Vízhasználók közötti egyeztetési fórumok létrehozása a közös megoldáskeresés érdekében
Vizes élőhelyek (patak, folyó, tó, láp) védelme, helyreállítása, kiterjesztése, természetes
víztározás
Vízelvezetésen alapuló vízrendezési gyakorlat helyett a vízvisszatartó vízrendezés kialakítása
Konkrét intézkedések végrehajtását szolgáló helyi finanszírozási források bővülése
Oktatási, képzési programok indítása az önkormányzati szakemberek részére
Lakossági szemléletformálás, informálás a helyi média és a helyi civil szervezetek útján
Az aszállyal leginkább sújtott területeken a mezőgazdasági művelés feladása (és a
földművelők kártalanítása)
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2.2.3 Hőhullámok
A hőhullám egy, a hazai átlagpolgárok számára is ismert fogalom azonban annak hatásai igencsak
komplexek, mind a lakosság, mind a helyi élővilág szempontjából.
Az értékelést itt is a korábbiakban bemutatottak szerint végezzük el:
Kitettség:
Egyrészt, Kunszentmiklós és környéke esetében az alapadottságoknál bemutatott évi
középhőmérséklet változások képezik a kitettségi tényezők egyik fajsúlyos elemét, másrészt azonban
maga a hőhullámos napok számának változása és mennyisége említendő elem a kitettségi
komponensek között:

29. ábra Az egy évre eső átlagos forró napok száma Magyarországon az 1971–2000 időszakban
(napok száma)

30. ábra A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate
klímamodell alapján (napok száma)

Ahogyan a múltbéli értékeket és a jövőbeni változásokat bemutató ábrák is jelzik, Kunszentmiklós a
forró napok jelenlegi száma alapján az országos középmezőnybe tartozik, azonban ki kell emeljük,
hogy a KBTSZ értékelése szerint minden, a hőhullámok által érintett hazai terület egyre súlyosbodó
kihívásokkal kell szembe nézzen. Kunszentmiklós és környéke a közepesen súlyos kitettségi
kategóriába sorolható, a 20-25 hőhullámos nappal több azt is jelenti, hogy akár 1 hónapig elhúzódó
hőhullámos időszakokra kell számítanunk a jövőben.
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Ezt erősíti meg az alábbi, aggregált értékeket bemutató ábra is:

31. ábra Hőhullámokkal szembeni kitettség (járás)

A fenti ábra magyarázata: Adott földrajzi helyen (járás) adott klímamodellből (CARPATCLIM-HU)
szerzett hosszú idősoros (1970-2010 közötti) meteorológiai adatok (napi középhőmérséklet) alapján
az éghajlatváltozás hőhullámokkal összefüggő hatásait jelenti. Mérése: a legalább 25 °C napi
átlaghőmérsékletű napok száma 1971-2010 között a nyári (május 1. - szeptember 30.) időszakokban
a járásokban.
Érzékenység:
Egy terület érzékenységét több tényező is befolyásolja, első sorban azonban demográfiai szerkezet,
azaz a települési korfa és helyben élők egészségi állapota (míg az egészségügyi rendszer már az
alkalmazkodást segítő tényező).
Az Alföldre jellemző elöregedő lakosság mutatók (a lakosság kb. 1/3-a különösen veszélyeztetett a
hőhullámok hatásaival szemben) az aggregátumokban is megjelennek:

32. ábra Hőhullámokkal szembeni érzékenység (járás)- kompozit mutató

A hőhullámokkal szembeni hatásviselő (emberi egészség) időjárásfüggő viselkedését jelenti. Mérését
összesen 20 db társadalmi-gazdasági mutató összevonása után komplex indikátor előállításával

41

végezzük, amely összetett módon szolgáltat információkat a hőhullámok hatásaival szembeni
érzékenységről.
Ennek egyik faktora az 1 celsius fok emelkedésre jutó többlet halálozás, míg másik kiegészítő eleme a
napi többlethalálozás:

33. ábra balra 1°C-ra vonatkozó napi többlethalálozás kistérségi szinten, 2005-2014, % jobbra:
Napi többlethalálozás kistérségi szinten, 2005-2014%-ban

A fenti ábrák tanulsága szerint minden egyes celsius fok emelkedéssel a hőhullámos időszakokban
12-17% -al nő meg a várható napi halálesetek száma, míg átlagosan a hőhullámos napokon 21-31%al több áldozatra kell számítanunk.

34. ábra a Település népessége és a régió korfája 17

17

Forrás: KSH
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Ahogyan látható a régió korfájában magas a 60 év felettiek aránya, s ez Kunszentmiklós utóbbi
években stagnáló-csökkenő lakosságszámával együtt fokozza a térség kitettségét.
A kitettségi és érzékenységi adatok összevetésével, belátható, hogy Kunszentmiklós és térségének
hazánkban kiemelten súlyosabb hőhullámhatásokkal kell megküzdenie, melyet tovább nehezít, hogy
a térséget kiszolgáló illetékes kórház 60 km-re van, a helyben elérhető szakrendelések száma
alacsony.
Az alábbi ábra szerint a következő 30 évben a hőhullámok hatására 23-39% többlethalálozással kell
számolnunk Kunszentmiklóson és térségében- azaz a fent említett és bemutatott historikus
tendencia folytatódik.

35. ábra HATÁS: Többlethalálozás változás kistérségi szinten, 2021-2050 (%)

Alkalmazkodóképesség:
A település alkalmazkodóképességét az egészségügyi infrastruktúra megléte, a helyi lakosok vagyoni
és jövedelmi helyzete, az önkormányzat és civil szervezetek, valamint a munkaadók tevékenysége,
illetve a helyi zöldfelületi adottságok is befolyásolják.
Ahogyan a NATÉR módszertana is említi, az alkalmazkodóképesség nagymértékben függ az egyéni
elhárítási lehetőségektől, amelyek jelentősen összefüggnek adott földrajzi hely társadalmi-gazdasági
fejlettségével és a helyi lakosság életminőségével. Mérését a kedvezményezett járások besorolásához
használt mutatók (fejlettség) és a humán fejlettségi mutató összetevőinek (életminőség)
átlagolásával számolt komplex indikátor segítségével végezzük.
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36. ábra Alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz (járás)

A fentiek alapján Kunszentmiklós alkalmazkodóképessége mérsékelt, melynek legfontosabb
összetevője a romló korfa és az abban rejlő kockázatok.
Aggregált sérülékenység:
Nem meglepő módon a térség a sérülékenységi besorolásokban is az erősen érintett területek közé
tartozik, minden hatást egybevetve a település és környezetének lakossága kifejezetten sérülékeny
csoportba sorolható. Kunszentmiklós egyik legnagyobb klímakapcsolatú kihívása a már rövid távon is
kiemelt kockázatot jelentő hőhullám veszélyeztetettség kezelése és a felkészülés/valamint
beruházások foganatosítása a lakosság és a környezet megóvására a hőhullámoktól.
Az egyes helyzetkezelési lehetőségek KBTSZ módszertan szerinti felsorolását az ábra alatt találhatja
az olvasó- azonban ezek megvalósítása, illetve alkalmazása a jövőben rendelkezésre álló forrásoktól
függ.

37. ábra Hőhullámok hatásaival szembeni komplex sérülékenység

•
•
•
•
•

Informálás központi, kormányzati tájékoztató kampányokon keresztül (TV, rádió, újságok)
Informálás a helyi média és a helyi civil szervezetek útján
Informálás az önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, iskola stb.)
útján
Informálás interneten, okos telefon applikációval
Települési hőségriadó terv kidolgozása és alkalmazása
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•
•
•

Parkosítás, települési zöldfelület bővítése
Ingyenes vízosztás a forgalmas csomópontokban
Légkondicionált középületek megnyitása18

2.2.4 Viharkárok
Az épített infrastruktúrát veszélyeztető potenciális viharok esetében, három jelentős hatást
vizsgálunk:
•
•
•

30 mm-t meghaladó csapadékeseményeket
hirtelen jött széllökések kockázatát
nagy hőingásból eredő anyagfáradási kockázatokat

Ezek kezelése az épített infrastruktúra (mind az ingatlanok, mind a kiszolgáló rendszerek- pl.
távvezetékek) szempontjából kiemelt fontosságú és a KBTSZ módszertana szerint az ország egésze a
kiemelten kockázatos besorolás alá esik, azonban az egyes kockázati komponensekben tapasztalunk
jelentős eltéréseket.
Kitettség:

18

KBTSZ alapján
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38. ábra. fentről lefelé A 30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékkal érintett napok éves
átlagos számának változása 2021-2050 időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell
alapján (napok száma) Hirtelen hőmérsékleteséssel (10°C 3 óra alatt) érintett napok éves
átlagos számának változása 2021-2050 időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell
alapján (napok száma) valamint szélvész, heves szélvész, orkán (85 km/h-t meghaladó
széllökések) jelenséggel érintett napok éves átlagos számának változása 2021-2050
időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell alapján (napok száma)

A fenti értékelés szerint mindhárom dimenzióban várhatóan átlagosan 0,5 nap körül emelkedik az
egyes időjárási szélsőségekkel és vihareseményekkel tarkított napok száma a közeljövőben, ahol a
legnagyobb bizonytalanságot a hőmérséklet ingadozás (legszélesebb becslési sáv) adja.
A modellparaméterek megváltoztatásával a tendencia hasonló képet fest, míg az egyes változók
2050-2100-ra vetített algoritmikus becslései kb. 1,5 napos átlagnövekedést vetítenek előre.
Érzékenység:
Kunszentmiklós infrastruktúrájának érzékenységét a NATÉR kutatásokkal és a KSH ingatlan
statisztikáival is alá kívánjuk támasztani.
Először a NATÉR aggregált sérülékenységi mutatói láthatók:

39. ábra Balról jobbra: A település érzékenysége a 30mm-t meghaladó csapadék, hirtelen
hőmérséklet különbség és széllökések tekintetében

A relatíve erős kitettségi tényezőkhöz képest a település ingatlanainak és kiszolgáló
infrastruktúrájának érzékenysége kifejezetten jónak mondható, csak az eső és a csapadékesemények
jelentenek nagyobb kockázatot.
A helyzet feloldását a települési ingatlanok korában kerestük, ám nem kaptunk egyértelmű választ.
Ahogyan a lenti táblázatokon is látható, az elmúlt években nem érzékelünk lakásépítési boom-ot a
városban, s a járás többi településéhez hasonlóan kifejezetten magas az 1946 előtt épült ingatlanok
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aránya (járási szinten kb. 25%, települési szinten 19,7%). Az 1980 előtt épült ingatlanok aránya
szintén kifejezetten magas: 69,8%- ez megfelel a megyei és országos átlagnak.
A kulcs a NATÉR módszertanban keresendő. A KSH nem veszi figyelembe az épületek renovációját
(végeztek-e az ingatlanszerkezeten felújítást) illetve az alkalmazott építési technológiákat is csak
korlátozottan ismerhetjük meg a KSH kutatásokból. Mindennek ellenére igazán impresszív, hogy az
előregedő épületállomány mellett is, háromból két dimenzióban csak alacsony érzékenységet
regisztrálhatunk az ingatlanvagyonon.

Időszak

Épített lakások

Lakásállomány (db)

száma (db)

2000. év

11

2001. év

25

3507

2002. év

11

3514

2003. év

8

3519

2004. év

18

3535

2005. év

10

3539

2006. év

2

3541

2007. év

3541

2008. év

4

3545

2009. év

3545

2010. év

3545

2011. év

3551

2012. év

3551

2013. év

3549

2014. év

1

3546

2015. év

3546

2016. év

3545

2017. év

3545

2018. év

2

3547

2019. év

6

3553

40. ábra Az elmúlt 20 évben épített lakások Kunszentmiklóson 19

1946
előtt

Terület
J10 Kunszentmiklósi
K10 Kunszentmiklósi
J10 K10 Kunszentmiklós

3 304
3 338
702

1946–
1960
1 654
1 682
304

1961–
1970
2 005
2 044
547

1971–
1980
3 028
3 033
927

1981–
1990
1 975
1 979
627

1991– 2001– 20062000 2005 2011
791
791
268

303
306
93

269
271
83

Összesen
13 329
13 444
3 551

41. ábra A 2011-es népszámlálás lakóingatlan felmérései20

Hatások:
A hatásokat, a korábbiakban már megszokott 3 különálló dimenzióban összegezzük:

19
20

Forrás: KSH statinfó
Forrás: KSH néápszámlálás
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42. ábra balról jobbra, az egyes aggregált hatások: csapadékesemények, hőmérséklet esés és
szélesemények

Ezek alapján egyedül a csapadékesemények tekintetében várunk számottevő hatást a településen a
következő 30 évben.
Alkalmazkodó képesség:
A helyi alkalmazkodóképességet leginkább befolyásoló tényezők:
•

•
•
•

Védekezésre rendelkezésre álló források
o Támogatások formájában
o Lakosság és az önkormányzat saját vagyoni helyzete alapján
Helyi településszerkezeti rendeletek
Kiszolgáló infrastruktúra állapota (pl. vízelvezetők)
Munkanélküliek és idősek aránya (aktív védekezésbe bevonható, illetve forrásokat más
területről elvonó demográfiai csoportok aránya miatt)

43. ábra Munkanélküliek arányával kapcsolatos alkalmazkodó képesség

A NATÉR mutató a regisztrált munkanélküliek teljes népességen belüli arányán alapul (2016-os adat).
Feltételezzük, hogy a regisztrált munkanélküliek magas aránya – az alacsonyabb jövedelem miatt –
negatívan hat az épületállomány alkalmazkodóképességére is. A regisztrált munkanélküliek aránya a
térképen normalizált és inverz formában látható, így a magasabb érték mindkét ábra esetében jobb
alkalmazkodóképességet jelöl.21

21

Forrás: NATÉR
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Munkanélkülisági adatok alakulása Kunszentmikóson 20002019 között
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.
év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő)
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)

44. ábra A munkanélküliségi adatok alakulása Kunszentmiklóson 2000-2019 között
Forrás: KSH

Az alkalmazkodóképességre kedvezően hatott az utóbbi évtized munkanélküliségi adatainak
alakulása. A 2008-ban kezdődött gazdasági világválság hatására az egyébként is jelentős volumenű
munkanélküliség tovább nőtt, 2012-ben elérve csúcsát. Ezután meredek csökkenésben volt az egész
évtizedben 2019-ben elérve minimumát. A koronavírus pandémia hatására 2020 végére a 2016-os
szintre emelkedett meg a munkanélküliségi ráta, de még ez is igen messze van a 2012-es csúcstól. A
pályakezdő és tartósan munkanélküliek számának alakulása követte az összmunkanélküliségi
alakulásának trendjét, bár a tartósan munkanélküliek száma már 2018-tól emelkedett.
2020. I. félévében a Bács-Kiskun megyében a regisztrációban lévő álláskeresők 53,7 %-a nő volt, 46,3
%-a férfi. Az álláskeresők többségét, 62,3%-át a 25-54 év közötti korosztály alkotta, 25,1%-uk 55 éves
és a feletti, 12,6 %-uk pedig 25 év alatti volt. A regisztráltak többsége (57,8%) középfokú, 36,9%-a
alapfokú, míg 5,3%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A regisztráltak közel egyharmadának
(30,0%) nem volt szakképzettsége. Az adott időszakban egy éven túli tartósan regisztráltak aránya
21,6% volt.
Létszámban Kecskemét járás tartotta nyilván a legtöbb álláskeresőt (átlagosan 4.534 érintett fő
havonta), azonban a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva Jánoshalma, Kunszentmiklós,
Kalocsa, Bácsalmás és Kiskunmajsa járásokban haladta meg a regisztrált álláskeresők átlagos aránya a
megyei átlagot (6,6%). Kunszentmiklós városában a regisztrált álláskeresők száma 2020 december 20án 328 fő volt, melyből hosszú távon munkanélküli (365 nap) 122 fő, a munkanélküliségi ráta 6,23%.
A korábbi évek elemzésével láthatjuk a település lakossága az utóbbi években igencsak érzékenyen
reagál a gazdasági változásokra, s rendre a térségi átlagnál magasabb munkanélküliségi rátákat
produkált.
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45. ábra A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása (a gazdaságilag aktív népesség %ában)
2018-201722

Ennek egyik lehetséges okát az idézett elemzés is kifejti, az iskolai végzettség alapján a
kunszentmiklósi járásban legnagyobb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
(56%), Jánoshalma járásban pedig a legalacsonyabb a diplomát szerzettek aránya (egy százalék).

46. ábra Idős népesség arányával kapcsolatos alkalmazkodó képesség

Az aggregált alkalmazkodóképesség az alábbiak szerint alakul (normalizált 0-1közötti skálát
alkalmazva):

22

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2018. január
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47. ábra Aggregált alkalmazkodó képesség (normalizált)

A mutató az „aggregált alkalmazkodóképesség” nevű mutató 0-1 skálára normalizált értékeit
mutatja. A magasabb érték magasabb alkalmazkodóképességet jelent. Melyek alapján a település az
országos átlagba tartozik, s ahogyan azt az eddigi ábrák is alátámasztották a csapadékesemények
tekintetében kell a jövőben új intézkedéseket foganatosítani:
•
•
•

pl. portán belüli vízmegkötés szorgalmazásával
ingatlanok renovációjával
vagy a vízelvezető infrastruktúra modernizációjával

Sérülékenység:

48. ábra Épületállománnyal kapcsolatos települési sérülékenység a (balra 2020-2050, jobbra
pedig 2071-2100 időszakra), RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell alapján lent:
ugyanezen bontás CA4/EC-EARTH/RCP8.5 klímamodell alapján
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Mind két modellváltozat rövid és hosszú távú előrejelzései egybe esnek így, viszonylag nagy
biztonsággal állapíthatjuk meg a következőket:
Rövid távon a település az országos átlagnál kevesebb vihar eredetű kihívással kell szembenézzen,
amelyek között jelentősebb a csapadékeseményekből eredő kockázat. Közép- hosszú távon azonban
a jó alkalmazkodási potenciált hatékonyan kell realizálni és felkészülni a jövőben megerősödő
viharhatásokra.
A KBTSZ az alábbi javaslatokkal él:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helyi áramtermelés erősítése megújuló energia felhasználásával
Helyi távhőszolgáltatás fejlesztése megújuló energia felhasználás növelésével
Ivóvízhálózat felújítása
Csatornarendszer felújítása
Vízelvezető árkok kiépítése, karbantartása
Vízelvezető árkok tisztántartásának ellenőrzése, szankcionálás
Önkormányzati, vagy helyi pályázati lehetőség a tetők megerősítésére, az ereszek cseréjére
Katasztrófavédelmi egység műszaki, technikai fejlesztése (szivattyúk, létrák, jármű, stb.)
Kedvezményes kamatozású hitel a tető és eresz megerősítésre
Önkéntesek toborzása, bevonásuk a károk elhárításába
Szakmai tanácsadás és ajánlott kivitelezői rendszer működtetése a tetők állapotának javítása
érdekében
Viharkár esetére kötelező biztosítás előírása az épülettulajdonosok, üzemeltetők számára

2.2.5. Belvízveszély

Magyarország belvíz-veszélyeztetettsége kimagasló, a belvíz által veszélyeztetett terület
nagysága mintegy 44.510 km2, az ország területének 47%-a. A mezőgazdaságilag művelt
területből csaknem 2 millió hektárt fenyegetnek, és sok települést, így Kunszentmiklóst is
érintenek a belvizek.
A belvizek elsősorban a mezőgazdaságban okoznak károkat. A belvízi elöntés megzavarja a
termőtalaj víz-, levegő- és hőháztartását, ezzel a növények életműködését, s így csökkenti,
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sőt el is pusztíthatja a termést. Külterületeken a helytelen mező- és erdőgazdasági művelés,
belterületeken a mély fekvésű területek beépítése okozhat belvízkárokat.
A település közvetlen veszélyeztetettségének megállapítása során figyelembe kell venni a
talajvízszintet, a beépítettséget, a burkolt felületek arányát és nem utolsó sorban a helyi
tapasztalatokat, az utóbbi belvizes évek elöntési adatait is.

49. ábra Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe

Forrás: http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/14.%20Belvizmentesites,%20belvizvedelem_A1.pdf
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50. ábra Komplex belvíz-veszélyeztetettségi valószínűség

Forrás: http://www.ovf.hu/hu/hirek-ovf/belvizi-veszelyterkepezes
A belvíz-veszélyeztetettségi térképezés során elsőként az ország jelentős részét lefedő
térkép a Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép, amely 2001-ben készült. A NAIK ÖVKI
több mint 10 éves fejlesztő munkával dolgozott ki a belvíz-veszélyeztetettségi térképezés
korszerű új módszertan és végzett el új térképezést 2015-re. A kidolgozott és alkalmazott
módszertan alapján, az alap és származtatott adatokat felhasználva hat komplex tényező
(hidrometeorológia, domborzat, talajtan, földtan, talajvíz, területhasználat) és a belvízgyakorisági adatok figyelembevételével készítették el Magyarország síkvidéki területeire a
Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutatón (KBM) alapuló térképet.
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51. ábra Magyarország településeinek belvízi kockázati besorolása

Forrás: http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/412-ar-es-belviz-valamint-villamarvizkockazat-ertekelese-hazankban.pdf
Mindhárom fent látható térképes elemzés alapján egyértelmű, hogy belvíz szempontjából
Kunszentmiklós a magas kockázatú térségek közé tartozik. Így klímaszempontból rendkívül összetett
helyzetben van a város, egyrészt fel kell készülni a gyakori belvízhelyzetek elhárítására, másrészt
pedig a szintén magas aszálykitettség miatt a vízmegtartásra is nagy hangsúlyt kell fektetni.
A város rendszeresen belvízjárta területe 19910 ha. 2011-ben elkészült Kunszentmiklós Város
Önkormányzat Belvíz, helyi vízkár védelmi terve. A tervben a védekezésbeli prioritások
meghatározásra kerültek. Amennyiben a belvízzel elöntött területekről a befogadók telítettsége
miatt a vizek késleltetett, vagy szakaszos levezetése miatt nagy területeken a belvíz tartósan fennáll,
az elöntött területek mentesítését a következő sorrendben kell végrehajtani:
•
•
•
•

lakott területek
ipari létesítmények
közlekedési útvonalak
mezőgazdasági területek, azon belül ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb.

Az Önkormányzat folyamatosan törekszik a város csapadékvíz-elvezető árkainak rekonstrukciójára, az
átereszek, hordalékfogók létesítésére. A hiányzó területeken új csapadékvíz-elvezető árkokat tervez
léérehozni és meglévőket rendszeresen karbantartani. Olyan állapotba kívánja hozni a csapadékvíz
elvezető árkokat és műtárgyakat, hogy azok alkalmasak legyenek a csúcsvizek elvezetésére.
A 2011-es esztendőben, majd a 2013-ban is Kunszentmiklóson és a térségben (Szabadszállás,
Szalkszentmárton, Tass) a belvíz, a felszíni csapadékvíz hatalmas tömege megoldhatatlan feladatokat
és katasztrófát jelentett a térségben élőknek. A város jelenlegi vízkormányzási eszközei és csatornái
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alkalmatlanok a helyzet kezelésére. A köztes időszakban az elöntött területekről elvezetett víz hiánya
okozott ugyancsak óriási gazdasági károkat. Nyilvánvalóvá vált, hogy jelenlegi vízkormányzási
eszközök, illetve csatornáik alkalmatlanok a helyzet kezelésére. Az is nyilvánvaló, hogy a felszíni
csapadékvíz gyors elvezetése a térségből további jelentős károkat, elsivatagosodást okoz.
Belterületen a szikkasztó és vízelvezető árkok nagy mennyiségű csapadék befogadására lennének
képesek, de ez nem minden esetben bizonyulnak elegendőnek, további probléma, hogy az árkok
nagyon sok helyen nincsenek átfolyóval összekötve, illetve maga az árok sincs kialakítva,
karbantartva. Az ilyen helyeken okozza a legtöbb problémát a belvíz.
A gondok kezelése csak egy komplex terv alapján lehetséges, s csak az egész térséget érintő
megvalósulás a járható út. 2012-13-ban a műszaki egyetem bevonásával egy komplex vízrendezési
terv készült, amely alkalmas megoldást és műszaki válaszokat ad a felmerült kérdésekre.
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2.2.5 A természeti környezet sérülékenysége
52. ábra, alul: A felső kiskunsági puszta23

A Felső-Kiskunsági puszta 11 000 hektár kiterjedésű.
Felszínét szinte határtalan rétek-legelők uralják. Északi
részén vízzel borított laposok, nagyobb vízállások
szakítják meg a puszta háborítatlanságát. Sok helyen,
főleg a nyári időszakban, vakítóan fehér vakszik-foltok
- az úgynevezett "sóvirágzás" - árulkodnak a talaj
magas sótartalmáról, szikes jellegéről.
Tájképileg is igen különlegesek a szikes puszták. Akár
több tíz kilométerre is el lehet látni anélkül, hogy
bármi megzavarná tekintetünket.
A talajadottságok miatt a szikesek növénytársulásait
sótűrő fajok alkotják. A szikes legelők jellemző
növényfaja a veresnadrág csenkesz (Festuca
pseudovina). A fehér virágú pozsgás zsázsa (Lepidium
crassifolium) mellett nyár közepén üde színfolt a
pusztán a lila virágú közönséges sóvirág (Limonium
gmelini).
A szárazabb szikpadkák és vakszikek elterjedt növénye
a bárányparéj (Camporosma annaua), és a
gyógyászatban is ismert orvosi székfű (Matricaria
chamomilla). Ősszel a nedves szikeseken tömegével
virágzik a lila virágú sziki őszirózsa (Aster tripolium sp).
A szikesek madárvilága gazdag. A puszták környékén
jelentős fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány fészkel.
A szikes réteken költ a fokozottan védett túzok (Otis
tarda). A hazai állomány jó része a kiskunsági
pusztákon fészkel. A nemzeti parkban folyó
túzokvédelmi program biztosítja e ritka madár
természetes táplálkozó- dürgő és fészkelő helyének zavartalanságát. A 2005-ben indult Európai Unió
Túzok Life Program központja is a Felső-Kiskunsági szikes puszta.
A nagy kiterjedésű nyílt puszták terített asztalt kínálnak a ragadozó madaraknak. A szigetszerű
facsoportokban telepesen költ a kék vércse (Falco vespertinus), mely szarkák és varjak elhagyott
fészkeiben neveli fiókáit. A környék leggyakoribb ragadozó madara az egerészölyv (Buteo buteo). A
fogoly (Pedrix pedrix) és a fürj (Coturnis coturnis) ma már ritka lakója a pusztáknak. A kis termetű
széki lile (Charadnus alexandrinus) és a székicsér (Glareola pratincola) a gyér növényzetű szikesek
lakója. A nagyobb vízborítások, mint Kisapaj térsége, Szúnyog-puszta, Csárdalapos, és Pozsáros
április-májusig megmaradó vizei kedvező költő és táplálkozó helyet biztosítanak a vízi madarak
számára (cankók, godák, bíbicek, gémfélék, récék, stb.).

23

http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/puszta.jpg
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A védett terület északi részén, Apaj község határában, az egykori halastavak és rizskazetták
rekultivációjával természetközeli állapotú vizes élőhely alakult ki.
Így a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb szikes területe Kunszentmiklós mellett található.
Kitettség:
A kitettség esetében a Kiskunsági pusztára jellemző helyi életközösségeket érő kitettségi tényezőket
vizsgáljuk, melyeket a korábbi alfejezetekben bemutattunk, a legfontosabb kitettségi dimenziókban
várható változások összefoglalva a következők:
•
•
•
•

meleg hőmérsékleti küszöbnapok száma nő
Csapadékeloszlás szélsőségesen változik, tavaszi és nyári aszályok gyakorisága nő, őszi esők
gyakorisága nő
Viharesemények gyakorisága érdemben nem változik.
Talaj vízmegtartó képessége érdemben nem változik.

Érzékenység:

53. ábra Gyepterületek aránya a település területéből

A NATÉR gyepterületi elemzése alapján elmondható, hogy az Alföldön a települések területéhez mért
gyepterületi arány az országos átlag feletti, amely a vízmegtartó képességet, a lokális lehetséges
evapotranszspirációt és így növényzeti hűtő potenciált is kisebb mértékűvé teszi.
Ezek alapján az összegzett hatás a következő:
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54. ábra Klímaváltozás várható hatása balra a padkás szikesek, szikes tavak iszap- és vakszik
növényzete (F5) természetes élőhelyre, jobbra pedig a löszgyep, kötött talajú sztyeprét (H5a)
természetes élőhelyre 2021-2050-re a RegCM klímamodell szerint

Klímaváltozás várható hatása az adott természetes élőhelyre 2021-2050-re a 2003-2006-os
(referencia-időszakbeli) állapothoz képest, azon területegységekben, ahol az adott élőhely a
referencia-időszakban előfordult. A számérték -1 és 1 közé esik, kifejezi, hogy a klímaváltozás
várhatóan mekkora kedvezőtlen hatást fejt ki az élőhelyre. Negatív számérték kedvező változást
jelöl.24
A fenti ábrák alapján látható, hogy a legjellemzőbb életközösségi forma- a szikesek esetében
jelentősen romló hatásokkal kell számolnunk a következő 20 évben, míg a löszgyep esetében
valamelyest kedvezőbb (ám még mindig negatív) összegzett hatással kell számolnunk.
Alkalmazkodási képesség:
A heterogén életközösségek jellemzően könnyebben, míg a homogének jellemzően rosszabbul
alkalmazkodnak a negatív klímahatásokhoz, ezért a következőkben a faji diverzitáson alapuló
alkalmazkodóképességet vizsgáljuk meg:

55. ábra A padkás szikesek és a löszgyep alkalmazkodóképessége

Bár erősen negatív klímahatásokkal kell számolnunk, a térség alkalmazkodóképessége (fenntartható
tájgazdálkodás megvalósítása esetén) kifejezetten jónak mondható. A megállapítást az adott
természetes élőhelyek alkalmazkodóképessége és a természetitőke-index, a Shannon-diverzitás és a
konnektivitás alapján vizsgáltuk. A számérték 0 és 4 közé esik.
Sérülékenység:

24

Forrás: NATÉR
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56. ábra felül Klímaérzékeny természetes élőhelyek együttes sérülékenysége 2021-2050-ben az
Aladdin (balra) és RegCM (jobbra) klímamodell szerint

A fenti ábrák a 2050-2100 időtávra is hasonló képet festenek, így a kitekintés nem szükségszerű. Bár
jelentősen negatív hatásokkal kell megküzdenie a helyi életközösségeknek, abban az esetben, hogyha
fenntartható tájgazdálkodás valósul meg és a város megóvja környezetét, a Kiskunság változatos
élővilága megőrizhető és fenntartható.

2.2.6 A település klímaváltozás által veszélyeztetett és megvédendő értékei
A települési helyi értéktár számos kiemelt fontosságú kulturális, építészeti és természeti emléket
tartalmaz, melyet a környező Kiskunsági Nemzeti Park további értékeivel tovább bővítettünk. Az
általános bemutatást követően egy táblázatban foglaltuk össze az egyes értékek
veszélyeztetettségét, ahol 0-5-ig terjedő skálán, ahol a 0 érték esetén nincs ilyen hatástényező, míg
az 5-ös érték a kiemelt veszélyeztetettséget jelenti.
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Érték megnevezése

Viharkárok

Hőhullámok

Aszály

Villámárvíz

Árvíz

Belvíz

Erdők
és
növényzet
kockázata

Ivóvízkészletek

Természeti
értékek

Országzászló
emlékmű
Kunszentmiklós

4

3

4

0

0

3

3

3

3

Kunszentmiklósi
temető

öreg

4

3

3

0

0

3

3

3

3

Diószegi
Balázs
festőművész munkássága

3

5

4

0

0

2

4

3

4

Kunszentmiklósi
református templom és
parókia

4

3

2

0

0

3

3

3

3

Baksay
Református
épületei

Sándor
Gimnázium

4

3

2

0

0

3

3

3

3

Baján
kagán
avar
fejedelem kunbábonyban
található sírja

4

3

2

0

0

3

3

3

3

Kunszentmiklósi katolikus
templom
Baksay
Sándor
református
gimnázium
ősisége, szellemisége

5

3

2

0

0

3

3

3

3

Kunszentmiklósi
zarándokszállás

5

4

4

0

0

2

2

0

2
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A kisforgalmú aszfaltút a terület nyugati határát képezi és innen nagyobb összefüggő szikes puszta
látható. Főleg a tavaszi és kora nyári időszakban az úthoz közel eső vizes laposokban nagyon sok
madár figyelhető meg. Aki több időt kíván itt eltölteni, annak az Apaj község közelében levő Réce
tanösvény végigjárását javasoljuk. A tanösvény a halastavakból létrehozott vizes élőhely mentén
halad. Az 1 km hosszú utat végigjárva tanulmányozhatjuk a sziki és nádi fészkelő közösség tagjait is.
Az ösvény két végén lévő megfigyelőtornyokból, pedig kitűnő rálátás nyílik a pusztára.
A terület északi részén levő mesterséges vízállások és csatornák szintén gazdag madárvilággal
rendelkeznek.
További látnivaló még a Kunszentmiklóson található az 1820-as években, klasszicista stílusban épült
múzeumként üzemelő un. Virágh-Kúria (Kossuth u. 1./b) melynek bár tulajdonosa az állam, az
önkormányzati kezelő 2019-ben kezdeményezte az ingyenes tulajdonba adást.
A vízrendezések után a csatornákkal behálózott földeken rizst termesztettek, a magasabb részeken
intenzív gazdálkodású mezőgazdasági táblák sorakoztak. A talaj magas sótartalma, rossz
vízháztartása, tápanyagszegénysége miatt a termelés nem volt gazdaságos.
A nemzeti park megalakulása óta az intenzív mezőgazdaság megszűnt a területen, de a hagyományos
legeltetésnek ma is fontos szerepe van a sótűrő növényzetből álló szikes puszták fennmaradásában.
A magyar szürkemarha mellett a ma már ritka bivalycsordát is megfigyelhetjük. A nagy legelők fontos
túzokélőhelyek, a repce- és lucernatáblák a téli takarmányt biztosítják a fokozottan védett madár
számára. A természetvédelmi gondoskodásnak köszönhetően ma jelentős mennyiségű
túzokállomány él itt.
A faj érzékenysége miatt a terület csak a kijelölt tanösvényen látogatható.
A szikes puszták, mocsarak leggyakoribb fajai:
•
•
•
•
•
•
•
•

túzok (Otis tarda) (költés idő: Április utolsó hetétől-június végéig, látható: egész évben)
nyári lúd (Anser anser) (költési idő: II. közepétől -IV. közepéig, Látható: február elejétőlnovember végéig)
székicsér, (Glareola pratincola) (költési idő: május utolsó harmadától-júl. közepéig, látható:
április -szeptember első harmadáig)
gólyatöcs, (Himanthopus himanthopus) (költési idő: ápr. utolsó harmadától- július utolsó
harmadáig, látható: április közepétől- szept. első harmadáig)
Bíbic (Vanellus vanellus) (költési idő: márc utolsó harmadától-július végéig, látható: febr.
elejétől-szept.)
piroslábú cankó (Tringa totanus) (költési idő: ápr elejétől-júl. végéig, látható: márc elejétőlszept. végéig)
nagy goda (Limosa limosa) (költési idő: április-jún, látható: márc.-aug.)
nagy póling, (Numenius arquata) (költési idő: április végétől- jún. végéig, látható: márcoktóberig)25

A Zarándokszállás
25

Forrás: http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1468

57. ábra A zarándokszállás épülete26

Az Esztergom-Máriagyűd zarándoklat egyik kitérője Kunszentmiklósra vezet. A szállás elődje egy
kertvárosi kisiskola volt, amelyet 1958-ban adtak át, majd 20 évvel később tovább-bővítettek, így lett
négy tantermes. A demográfiai hullám lecsengése után az iskola bezárt. A pusztulás elkezdődött,
beázás, csőtörés felváltva rongálta az épületet. Használó lett volna, csak a fűtés, világítás,
karbantartásnak nem volt gazdája. A zarándokszállás mindent megoldott. A javíthatatlan régi
épületet elbontották, a későbbit átalakították. Most egy tetszetős színezésű elegáns épület fogadja a
látogatót, a népi építészet szolíd belső megjelenésével. Az oszlopos kerengő a faragott lócával, az
udvar sarkában a kis kápolna, egy jurta és egy fedett színpad áll a rendelkezésre szép elrendezésben.
A hálók puritán benyomást keltenek, miközben a legteljesebb kényelmet biztosítják. A fürdők sora, a
melegítő konyha, a nagy közösségi tér ideális különböző közösségi alkalmakra, s biztosítja az
elmélyült, zavartalan pihenést is. A szállás előtt a legelső szentek egyikének, a Szent Jobb Latornak,
Dizmasznak fehér mészkő szobra fogadja a látogatót. Dinnyés László legszebb, s egyben utolsó köztéri
szobra. A zarándok kapu elvezet a szoborhoz, majd beljebb invitál a szépen gondozott belső udvarra.
Folytatásnak tekinthető a Bösztörpusztai Szent Jobb Lator templom, amely a pihenés utáni első
megálló Dunavecse felé.
A Magyar Zarándokút, 8. alternatív szakaszának (Tass - Kunszentmiklós -Dunavecse) mentén található
szállás. Magyar Zarándokút Egyesület is ajánlja a zarándokoknak.27

26
27

Forrás: https://www.kunszentmiklos.hu/ertektar11.html
https://www.kunszentmiklos.hu/ertektar11.html
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2.2.7 SECAP módszertan szerinti elemzés
Bár a KBTSZ módszertanban nem kötelező a SECAP szerinti adaptációs értékelés, a tisztább és
átfogóbb helyzetelemzés érdekében elvégeztük a település ilyen irányú elemzését is:
Érzékelt veszélyek
Éghajlattal
Aktuális
kapcsolatos veszély
veszélyforrásból
típusa eredő kockázat foka

Intenzitás
várható
változása

Gyakoriság
várható
változása

Időkeret

Kockázathoz
kapcsolódó
mutatók

Szélsőséges hő

Magas

Növekedés

Növekedés

Középtávú
célok

Hőségriadós napok
száma

Szélsőséges hideg

Magas

Növekedés

Növekedés

Középtávú
célok

Fagyos napok
száma
várható
csapadékváltozás,
eloszlás,
villámárvizek

Szélsőséges csapadék

Árvizek

Tengerszint
megemelkedése

Aszályok

Viharok

Földcsuszamlások

Erdőtüzek

Magas

Növekedés

Növekedés

Középtávú
célok

Alacsony

Nincs változás

Nincs változás

Hosszú távú

árvizek
gyakorisága

Nem ismert

Nem ismert

Nem ismert

Nem ismert

n/a

Magas

Növekedés

Növekedés

Középtávú
célok

aszályos napok
száma

Alacsony

Növekedés

Növekedés

Rövid lejáratú

Nem ismert

Nincs változás

Nincs változás

Nem ismert

Alacsony

Nincs változás

Nincs változás

Középtávú
célok

viharkárok éves
becsült értéke
(becslés biztosítói
konszenzus
alapján)
földcsuszamlások
mennyisége,
okozott kár
mértéke (biztosítói
kárbecslés alapján)
erdőtüzek száma ,
érintett terület
nagysága

Érzékelt veszélyek

Érintett szakpolitikai
ágazat

Várható hatás(ok)

Viharkár, belvizek
Épületek
okozta lábazati kár

Bekövetkezés
valószínűsége

Lehetséges

Hatás
várható
foka

Magas

Időkeret

Középtávú célok

Hatáshoz kapcsolódó
mutatók

károsodott épületek
száma, viharkárok
értéke biztosítói
koszenzus alapján
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Viharkár, belvizek
okozta átfolyásos
Közlekedés
kár, hőség miatti
aszfaltromlás

Energia

ellátási infrastruktúra
viharkárai, helyi
létesítmények
károsodása

Valószínűleg
igen

Magas

Középtávú célok

károsodott közlekedési
infrastruktúra aránya

Valószínűleg
igen

Magas

Középtávú célok

károsodott infrastruktúra
aránya, kárérték

megnövekedett
vízhiány és aszályok,
Vízgazdálkodás
özönvízszerű
esőzések

Lehetséges

Magas

Hosszú távú

a
hulladékgazdálkodási
infrastruktúra és a
kezelő feldolgozó
Hulladékgazdálkodás létesítmények
károsodása,
víztisztító
infrastruktúra
károsodása.

Lehetséges

Mérsékelt

Rövid lejáratú

Valószínűleg
igen

Magas

Középtávú célok

az érintett földterület
aránya

Valószínűleg
igen

Mérsékelt

Középtávú célok

terméshozam változás
KSH felmérés alapján

fajok migrációja,
jelenleg őshonos
Környezetvédelem
ökoszisztéma
és biológiai
várható pusztulása,
sokféleség
invazív fajok
megjelenése

Valószínűleg
igen

Magas

Középtávú célok

Élőhelyveszteség
mértéke, megjelent
invazív fajok száma

szív és érrendszeri
panaszok
növekedése a
Egészségügy
lakosságban,
megnövekvő
halálesetek

Valószínűleg
igen

Mérsékelt

Rövid lejáratú

katasztrófahelyzetekben
megsérült személyek
száma, többlethalálozás
a hőhullámos napokon

megnövekedett
belvizi elöntések,
Polgári védelem és
viharkárok miatt
veszélyhelyzetek
többlet kiszállás a
kezelése
katasztrófavédelem
részéről

Valószínűleg
igen

Mérsékelt

Hosszú távú

katasztrófahelyzetekben
megsérült személyek
száma

Lehetséges

Alacsony

Rövid lejáratú

városi hőszigetek,
erózió, defláció,
özönvízszerű
A földhasználat
esőzések miatti
tervezése
elöntések a
mezőgazdasági
területeken
terméshozam
hanyatlása,
Mezőgazdaság és
megváltozott
erdészet
növénykultúrák
termesztése

Turizmus

idegenforgalmi
kereslet visszaesése

károsodott
vízgazdálkodási
infrastruktúra aránya,
kárérték

károsodott infrastruktúra
aránya, kárérték

a területen eltöltött
vendégéjszakák
változása
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2.3 Klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási helyzetértékelés
2.3.1 Megyei helyzetkép28
A lakosság és az egyéb résztvevők, érdekeltek (stakeholderek) a klímahatások tekintetében
alapszinten már tájékozódtak, azonban cselekvési szintű, azaz aktív, tömeges bevonódás nem
történt a témában.
Bács- Kiskun megye az országos átlagnak megfelelő attitűdöt mutat bizonyos kérdésekben, míg más
esetekben az átlag alatt teljesít. 29

58. ábra A modern élet negatív környezetvédelmi hatásaival részben, vagy teljesen egyetértők
aránya30

59. ábra: A megyei attitűd index értékei Magyarországon31

28

Komárom -Esztergom Megye Klímastratégiája alapján
Forrás: Baranyai N. – Varjú V. (2015): A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus
vizsgálata. In: Czirfusz M. – Hoyk E. – Suvák A. (szerk.): Klímaváltozás – Társadalom – Gazdaság. Hosszú távú
területi folyamatok és trendek Magyarországon. Publikon Kiadó, Pécs, 2015. http://nater.rkk.hu/wpcontent/uploads/2015/12/klimavaltozas_e_teljes.pdf Letöltés ideje: 2017.06.20 23:02
30
Forrás: http://www.rkk.hu/rkk/dti/news/baranyai_varju_paper.pdf
31
Forrás: http://www.rkk.hu/rkk/dti/news/baranyai_varju_paper.pdf
29
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A fenti ábrák alapján leszűrhető, hogy a megye lakossága elismeri a modern élet környezetre
gyakorolt negatív hatását, azonban az aggregált index esetében az országos átlag alatt teljesít
bőven, azaz a helyi lakosság nem hajlandó szerepet vállalni a klímaváltozás elleni harcban, vagy azt
nem elsődlegesen lakossági feladatnak tekinti, emellett pedig vélhetően áldozni sem hajlandó a
védekezésre.
Mia helyzet azonban Kunszentmiklóssal?

2.3.2 Települési szemléletformálási és klímaismereti helyzetkép32
A település értékelésére a NATÉR frissebb attitűd kutatását vettük alapul, mely az önkormányzati és a
lakossági tudatosságot is vizsgálja.

60. ábra Fent: Önkormányzati tudatosság lent Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányával és
a lakossági klímatudatossággal kapcsolatos alkalmazkodó képesség

Az önkormányzati térképréteg az önkormányzat klímatudatosságának mértékét mutatja meg, ami
egy megyei szinten reprezentatív kérdőíves felmérésen (lásd: „Felmérés a hazai önkormányzatok
32

az alfejezet ábráinak forrása: NATÉR
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éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteiről és tevékenységéről (2017)” c. tanulmány) alapul, kifejezi,
hogy a megkérdezettek mennyire tartják fontos problémának a klímaváltozást. A mutató három
értéket vehet fel: 0- nem, vagy kevésbé fontos, 0,5 – fontos, 1 – nagyon fontos. A magasabb érték
erősebb alkalmazkodóképességre utal. Míg a második mutató a felsőfokú végzettségűek 25 éven
felüli lakosságon belüli arányán alapul (2011-es adat). Feltételezzük, hogy azon térségekben nagyobb
a hajlandóság a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásra, ahol magasabb a felsőfokú végzettségű
lakosság aránya. A térképen az adatok normalizált formában láthatók. A magasabb érték magasabb
alkalmazkodóképességet jelent.
A helyzet kettős: A helyi önkormányzat saját válaszaik alapján az országos átlag feletti tudatossággal
és kifejezetten pozitív védekezési attitűddel rendelkezik, míg a lakosság a megyei felméréshez
hasonlóan inkább a rangsor alján helyezkedik el, nem vagy kevésbé kívánnak részt venni a
védekezésben.
A klíma attitűd további vizsgálati komponenseiben az alábbiakat tapasztaljuk:

61. ábra Klímaváltozás miatti elvándorlási szándék, 2015

62. ábra A klímaváltozás mérséklésében vállalt lehetséges anyagi szerepvállalás, 2015

A település lakosságának kb. 30%-a az országos átlagnak megfelelően, hajlandó lenne elhagyni
lakhelyét, ha az éghajlatváltozás miatt más területeken jobb életfeltételeket biztosíthatna magának,
míg fizetési hajlandósága- azaz a védekezésben való anyagi szerepvállalása is kb. az országos átlag
(valójában alacsony) szintjén mozog.
Érdekes módon a helyiek a klímaváltozást, mint társadalmi problémát mindezek ellenére kiemelten
fontos tényezőként értékelik:
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63. ábra A klímaváltozás mint társadalmi probléma fontossága

Azaz a helyi lakosság elismeri a probléma tényét, azonban saját felelősségét és szerepvállalását
lekicsinyíti a küzdelemben, áthárítja a problémát (jellemzően a döntéshozókra, hasonlóan az
országos átlaghoz).
Ezt támasztja alá az utolsó értékelési dimenzió is:

64. ábra Amúltban megtett alkalmazkodási lépések

A mutató azt jelzi, hogy az egyes megyékben átlagosan az emberek (adott listából) hány
klímaváltozással kapcsolatos adaptációs és mitigációs lépést tettek meg. A NATéR „lakossági
klímaváltozási attitűdök” célja a lakosságtól várható jövőre vonatkozó együttműködési készség
területi különbségeinek bemutatása. Azaz hol, milyen mértékben várhatunk együttműködési
készséget, anyagi tehervállalási képességet, adaptációra való hajlandóságot a jövőre vonatkozóan. A
mutatókból az is megállapítható, hogy a döntéshozóknak mely megyékben lehet könnyebb, illetve
nehezebb dolguk a klímaváltozás elleni harcban; hol melyik probléma (pl. anyagi tehervállalás, más
társadalmi problémák klímaváltozáshoz viszonyított fontossága) a hangsúlyosabb.33

2.2.3 A városban megvalósult klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló projektek
bemutatása

33

forrás: NATÉR
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Mitigációs és Adaptációs projektek
Projekt
azonosító
száma

Projekt címe

Kedvezményezett
megnevezése

Projekt rövid tartalma, eredményei
Kunszentmiklós Város Önkormányzata tulajdonában levő
óvodaként funkcionáló épület építészeti és energetikai
felújítása, amely során a tetőszerkezet, nyílászárók,
homlokzat, és födémszigetelés, vizesblokkok, burkolatok,
festések, elektromos, és fűtési rendszer került felújításra,

TOP1.4.1-15-

Damjanich utcai

Kunszentmiklós

illetve korszerűsítésre. A felújítás, és a berendezések

BK1-

Óvoda

Város

beszerzése

2016-

fejlesztése

Önkormányzata

biztosítását segíti elő. A felújított burkolatok, vizesblokk,

megfelelő

színvonalú

óvodai

nevelés

megfelelően szabályozható temperálási lehetőség növeli a

00020

gyermekek komfort érzetét. A működési és üzemeltetési
költségek a nagy hatásfokú kazán beépítésével, valamint
az épület szigetelése által nagy mértékben csökken.
Elnyert támogatás: 60 millió Ft
A napelem rendszer az alábbi intézményekben kerülnek

TOP3.2.1-15BK12016-

Napelemrendszer
kiépítése

Kunszentmiklós
Város

•

Polgármesteri Hivatal épületei

Önkormányzata

•

Városi Sportcsarnok

Elnyert támogatás: 50 millió Ft

00007
TOP3.2.1-16BK1201700078

kialakításra:

7 db Önkormányzati ingatlan energetikai korszerűsítése:

Kunszentmiklós
Város
Önkormányzat
épületeinek

Kunszentmiklós
Város
Önkormányzata

energetikai
korszerűsítése

•

levegő hőszivattyú kiépítése

•

nyílászáró csere

•

napelem rendszer kiépítése

•

hőszigetelés

Elnyert támogatás: 200 millió Ft

KEOP-

Kunszentmiklós,

Kunszentmiklós

A

5.7.0/15-

Szent

Város

korszerűsítések kerültek kialakításra:

2015-

tér

0028

Erzsébet

Városi

Sportcsarnokban

•

Kondenzációs kazán

ingatlanon

•

Tetőszigetelés

meglévő

•

Nyílászáró csere

5.

alatti

Sportcsarnok

Önkormányzata

az

alábbi

energetikai

Elnyert támogatás: 100 millió Ft

energetikai
felújítása
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TOP-

Egészségügyi

Kunszentmiklós

Az energiahatékonysági szempontok érvényesítése a TOP-

4.1.1-16-

Központ

Város

4.1.1-16 felhívás keretében horizontális követelményként

BK1-

felújítása

Önkormányzata

kerül teljesítésre. A beruházás keretében az alábbi
tevékenységek megvalósítása történik:

201700007

•

az épület teljes homlokzati hőszigetelése;

•

homlokzati nyílászárók teljes körű cseréje;

•

elektromos rendszer részleges felújítása;

•

gépészeti rendszer részleges felújítása.

Elnyert támogatás: 80 millió Ft
KEOP-

A

Kunszentmiklós

Az Endrédy utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon

4.9.0/11-

kunszentmiklósi

Város

az alábbi energetikai korszerűsítés valósult meg:

2011-

Endrédy

utcai

Önkormányzata

0148

általános

iskola

energetikai
fejlesztése

•

napelem rendszer kiépítése

•

nyílászárócsere

•

padlásfödém szigetelés

Elnyert támogatás: 60 millió Ft, önerő: 10 millió Ft

Említést érdemel a 2020.évben elkészült 497,5 kW-os napelemes villamos kiserőmű. A beruházás
központi költségvetési támogatásból és saját forrásból valósult meg 2,5 ha területen az Ipari Parkban.
Tulajdonosa 100 %-ban az önkormányzat.

2.4 Városi éghajlati szempontú SWOT analízis és problématérkép
Mivel a helyzetelemzés feladata alapot adni egy szervezet céljainak és stratégiáinak
meghatározásához, általában hasznos az információk olyan formában történő megjelenítése, amely
áttekinthetővé teszi a kutatások fő eredményeit.
Erre szolgál a SWOT-analízis, amely egy vállalkozás, vagy szervezet belső erősségeinek és
gyengeségeinek, valamint a kulcsfontosságú külső lehetőségek és fenyegetettségek szemléletes
összefoglalója.
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65. SWOT Mátrix34

A korábbi alfejezetek eredményei alapján egy SWOT elemzés készült, melyben a legfontosabb
gazdasági-lakossági dimenziókat igyekeztünk feltűntetni, így a térkép tartalmaz:
•
•
•

Gazdasági
Társadalmi és emberi egészségre vonatkozó
és a táji környezetet érintő dimenziókat különös tekintettel a vízrajzi kérdésekre, az
erdővagyonra és a természetes élőhelyekre

Erősségek (Strenghts)

Gyengeségek (Weaknesses)

Társadalom

Társadalom
• A város nem rendelkezik hőség- és UVriadó tervvel, amely az éghajlatváltozás
legveszélyesebb elkerülhetetlen
következményeihez való
alkalmazkodást segítené lakossági
szinten
• egészségügyi helyzet kielégítő, a
korfában rejlő veszélyeket azonban a
jövőben kezelni kell a településen (pl.
több idősekre specializálódó ellátást
biztosító intézmény)
• A városra (illetve a megyére) jellemző
az idősödő népesség és a fordított korfa
• A lakossági klíma attitűd vegyes képet
mutat (a fiatalabb korosztály sem
érdekelt különösebben a védekezésbenszemélyes részvétel dimenzió)

•

Az önkormányzat nyitott a változásra a
klímaváltozás elleni küzdelemre
• jó közúti közlekedési kapcsolatok
• a társadalom védelmét célzó rendelet
(katasztrófahelyzeteket is specifikál)
Gazdaság
• Helyi
tetőcserépgyár
stabil
munkahelyeket biztosít
• Járás és kistérségi központ közelsége,
Térségi szemlélet, jó együttműködés
• Jó munkaerőpiaci helyzet- alacsony
munkanélküliségi ráta
• Vállalkozássűrűség kielégítő
• Az ország egyik leginnovatívabb
megyéjében helyezkedik el, a lakosság
nyitott
az
innovatív/érdekes

https://agrostratega.blog.hu/2009/07/16/swot_analizis_avagy_a_marketing_helyzetelemzes_megkoronazasa
34
http://www.quickmba.com/strategy/swot/
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megoldások alkalmazására.
ITS kellően részletezett és kidolgozott

Gazdaság:
• A település rendelkezik érvényes
gazdaságfejlesztési programmal (2024Környezet
ig) azonban az relatíve rövid és
• Kedvező természeti fekvés,
összefoglaló jellegű (ITS valamelyest
• Kiskunsági Nemzeti Park közelsége
kezeli)
• Természeti értékek céltudatos védelme
•
A járásban a NATÉR elemzése szerint
• Turisztikai infrastruktúra fejlődése
alacsony a védekezésre fordítható
• Kulturális és gazdasági látnivalók (helyi
források nagysága
templomok)
•

•
•

Van Település arcképét szabályozó
Környezet:
rendelet
• éghajlati viszonyaira egyre inkább
A
település
rendelkezik
jellemzőek a hőhullámok és a meleg
környezetvédelmi
alap
és
hőmérsékleti küszöbnapok növekedése
környezetvédelmi program tervezettel

Lehetőségek (Opportunities)

Veszélyek (Threats)

Társadalom
Társadalom
• Elvándorlás erősödése a nagyvárosokba,
• Digitális,
infokommunikációs
külföldre
technológiák
terjedése•
Világjárványok ismétlődő megjelenése
szemléletformálási potenciál
•
A fogyasztói társadalomra jellemző
• Rugalmas foglalkoztatás, távmunka
értékrend tartós fennmaradása
lehetőségek elterjedése
•
Egy klímaalap létrehozása nélkül, amely
• egészségügyi szolgáltatások felgyorsuló
a klímastratégia végrehajtását támogatja
fejlődése
a
szükséges
pénzügyi
források
• fenntarthatósági
ismeretek
és
biztosításával,
a
klímastratégia
technológiák elterjedése
megvalósítása ellehetetlenedik
• a homo oecologicus gondolkodásmód
• A szociokulturálisan hátrányos helyzetű,
megerősítése
oktatási intézményekből lemorzsolódó
• a lokalitás, regionalitás felértékelődése
gyermekeket
nem
lehet
a
a globalizációval szemben -csak erős
környezettudatos életmódnak megnyerni
kormányzati
koordináció
mellett Gazdaság
valósulhat meg
• Gyors reagálású munkacsoport
• A megyeközpont által teremtett
lehetőségek munkaerő elvonó hatása
létrehozása az érintett polgári védelmi
• A beszűkülő minőségi munkaerőszervekkel, intézményekkel az
források a járásban
éghajlatváltozás okozta extrém időjárási
• Tőkehiány
események elhárítására
• Verseny a régióban a bevonható
erőforrásokért
Gazdaság
•
•
•
•

A település egy gazdaságilag erősödő Környezet
• Természetes élőhelyek degradációja, a
megyében fekszik
biodiverzitás csökkenése a közeli
nemzeti,
regionális
gazdaságok
nemzeti parkban (kis valószínűséggel
diverzifikálódása, rövidebb beszállítói
rövid- közepes valószínűséggel hosszú
láncok kialakulása
távon)
fiatalok képzése a helyi, térségi
• hőhullámkockázatok
(lásd
igényeknek megfelelően
alkalmazkodási elemzés) és potenciális
újabb, a turisztikai attrakciókhoz
viharkárok növekedése
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kapcsolódó programok, rendezvények
szervezése
• megújuló energiaforrások támogatott
hasznosítása a gazdaságban
Környezet
• Környezetvédelmi
alap
és
a
környezetvédelmi
programterv
megvalósítása, előremutató táj és
környezetvédelmi
intézkedések
eszközlése
• fenntartható
területgazdálkodás,
várostervezés megerősödése
• Barnamezős területek rekultivációja
• Városi és közeli táj zöldítése, erdősáv
telepítés, városi zöldfelület program
létrehozása

•
•
•

monokultúrás,
nagyüzemi
mezőgazdálkodás erősödő hegemóniája
A
hőhullámos
napok
számának
növekedése miatt az egészségügyi
kockázat fokozódik
Aszály negatív hatásai a városi
zöldfelületekre a lakóközösségekben
telepített kertekre, zöldfelületekre.
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2.5 Problémafa
Adaptációs kockázatok

Egészségügyi
kockázatok

Táj és
környezet
(Nemzeti
park)
kitettsége

ÜHG mitigáció

Épületek
állagromlása

Romló korfa

Gazdasági
kitettség

Hőhullámok
Aszály

Gazdasági
eredetű

Épületek
fogyasztása

Nyáron növekvő
energiaigény

Ipar

Helyi energiafogyasztás nő (Ipar és
lakosság)

Belvizek
Viharkárok

Új –
melegkedvelő
kórokozók
megjelenése

Eltűnő védett
fajok – helyi
rezervátumoknemzeti park
biológiai
diverzitásának
szűkülése

Lakossági beruházások
támogatásának hiánya

betelepedő új
rovarfajok (pl.
poloska)

vízgazdálkodási
kihívások –
aszálykockázatból és
belvizekkel nehezített
vízgazdálkodás

Középhőmérsékl
et emelkedés

Aszálytűrő
mezőgazdasági
növények hiánya

Lakossági érdektelenség
(önkormányzati aktivitás megfelelő)

Szélsőséges
csapadékeloszlás

Szélsőséges időjárási
események
fokozódnak –
leginkább a forró és
hőségnapok száma nő,
aszályos periódusok
gyakorisága, hossza nő

Növekvő
motorizáció a
lakosság körében

Megújuló
energiaprojektek
hiánya

Nagyvállalatok jelenléte
gazdasági stabilitást nyújt,
azonban ÜHG kihívást is képez

Átmenő forgalom nehezen
kontrollálható
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3.0 Stratégiai kapcsolódási pontok azonosítása
3.1 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető éghajlatpolitikai
kihívások
A városi klímastratégiákat megalapozó helyzetfeltáró- és értékelő munkák során, a helyzetelemzésen
belül külön fejezetet szentelünk a nemzeti szintű kapcsolódási pontok bemutatásának. Az alábbi
táblázatban illetve az alatta olvasható elemzésben bemutatjuk, hogy az összegyűjtött nemzeti
stratégiák céljaihoz hogyan igazodnak a tervezett városi mitigációs és alkalmazkodási tevékenységek;
milyen kihívások azonosíthatók a vizsgált dokumentumok alapján és milyen területspecifikus
feladatokat azonosítanak az egyes nemzeti stratégiák. Ezen célok, feladatok a későbbiekben
beépítésre kerülnek jelen dokumentum stratégiai célkitűzései közé.35
A hazai városi klímastratégiák kidolgozása kapcsán számos ágazat (beleértve az energetikát, az erdőés mezőgazdaságot, a vízügyet, területfejlesztést, területrendezést, természetvédelmet,
környezetvédelmet, tájrendezést stb.) nemzeti szintű, általános fejlesztéspolitikai és szakágazati
koncepciói, fejlesztési stratégiái fontos igazodási pontot jelentenek. E dokumentumok szakmai
tartalmának figyelembevétele jelenti az alapját a városi klímavédelmi célok, intézkedések és
számszerű indikátorok, célértékek meghatározásának,
Bár az alábbiakban bemutatott programok jó része a 2020-as záródátummal rendelkezik, frissebb
dokumentumok hiányában a célrendszeri kapcsolódás szintjén ezek kerültek feldolgozásra.
Második Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS II)
A Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS 2) a nemzeti klímapolitika alapdokumentuma,
amely az Országgyűlés által 2018-ban lett elfogadva. A hazai klímapolitika keretrendszerét kijelölő,
továbbá annak céljait és fő cselekvési irányait definiáló stratégiai dokumentumként alapvető
igazodási pontot jelent. A városi klímastratégia célrendszere és valamennyi intézkedése összhangban
van a NÉS2-vel, továbbá annak szerkezeti, tartalmi felépítése is a NÉS2-re vezethető vissza.
A stratégia 3 fő részt tartalmaz, amelyek megfeleltethetők a fő beavatkozási területeknek:
•
•
•

Hazai Dekarbonizációs Útiterv
Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia
„Partnerség az éghajlatért” Szemléletformálási Terv

A stratégia helyzetlemzése kimerítően tárgyalja azokat az éghajlati problémaköröket, amelyek
többsége Kunszentmiklóson is jelentős sérülékenységet okoz. Egy példával illusztrálva: a hőhullámok
okozta többlethalálozás közepes sérülékenységet jelent országos kontextusban, de ez is jelentős
számú lakost veszélyeztet.

35

KEHOP 1.2.1 KBTSZ klímastratégia útmutató

77

66. .ábra A hőhullámok hatása a többlethalálozásra, forrás: NÉS2

A NÉS2-ből alapvetően az alap célrendszeri kapcsolódásokat igyekszünk átemelni és foganatosítani
jelen klímastratégia kidolgozása során.
A NÉS 2 specifikus céljaihoz illeszedik Kunszentmiklós Város Klímastratégiájának célrendszere, a
következő kapcsolódásai pontokkal:
•

•

•

NÉS-2 Dekarbonizáció: Erősítendő a civilek és önkormányzatok szerepe a karbonredukcióban
és a gazdasági szereplők, valamint érdekképviseleteik bevonása a kibocsátás csökkentése
érdekében - Kunszentmiklós Város Klímastratégiája: Átfogó mitigációs cél: A település ÜHG
kibocsátása 42,3%-kal csökken 2030-ra, beleértve a lakosságot, az ipari és szolgáltató
szektort és az önkormányzati intézményeket
Alkalmazkodás és felkészülés: Alkalmazkodás a megváltozó környezet jelentette kihívásokhoz
– Kunszentmiklós Város Klímastratégiája: Átfogó adaptációs cél: A sérülékeny hatásviselő
szektorok és szereplők klímaváltozási hatásokkal szembeni alkalmazkodó-képességének
erősítése
Éghajlati partnerség: Az összes érintett stakeholder bevonása a klímapolitika kialakításába és
az akciók végrehajtásába - Kunszentmiklós Város Klímastratégiája: „A klímaváltozás
érdekében szükséges ÜHG csökkentés és a klímaalkalmazkodást szolgáló információk,
magatartásminták és fejlesztési irányok minden helyi lakos, közösség és intézmény számára
ismertek és használtak legyenek”.

Az alábbi táblázat a NÉS-2 beavatkozási területeinek a a városi klímastratégia intézedései közötti
kapcsolódási pontokat mutatja be.
NÉS-2 beavatkozási területei
1.1 Fosszilis energiahordozók kiváltása
1.2. Energiahatékonyság növelése
1.3. Természetes erőforrások igényeinek
csökkentése
1.4. Zöldgazdaság-fejlesztés
1.5. Erdőtelepítés, CLT
1.6. K+F, innováció

Kunszentmiklós Város Klímastratégiája
intézkedései
M1, M2, M3, M4, SZ1
M1, M3, SZ1
M1, M2, M3, M4, M5, A3, A4, A5, A8
A7
A3, A4, A5, A6
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3.1. Természeti erőforrások megőrzése
3.2. Sérülékeny térségek alkalmazkodása
3.3 Sérülékeny ágazatok alkalmazkodása
3.4. Nemzetstratégiai területek alkalmazkodása
3.5. Társadalom alkalmazkodása
4.3. Szemléletformálás az oktatásban
4.4. Társadalmi kampányok a
klímatudatosságért
4.5. Hálózatépítés az érdekeltekkel

A2, A3, A5, A7, A8
A2, A5, A7, A8
A1, A3, A5, A7, A8
A3, A5
A1, A3, A4, A6, A8, SZ2
SZ3
SZ2
SZ1, SZ2

Nemzeti Energia-stratégia
A NES helyzetelemzési részében direkt regionális megfogalmazás nincs, Bács-Kiskun megye és
Kunszentmiklós előnyös fekvése azonban lehetővé teszi az energiamixben a megújulók arányának
(főként a napenergiának) történő hatékony növelését.
A helyi klímastratégia igyekszik adaptálni a NEs alapszemléletét, ami a következő:
Az energetikai struktúraváltás során meg kell valósítani:
•
•
•
•

a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedéseket;
az alacsony CO2-intenzitású – elsôdlegesen megújuló energiaforrásokra épülô –
villamosenergia- termelés arányának növelését;
a megújuló és alternatív hôtermelés elterjesztését;
az alacsony CO2-kibocsátású közlekedési módok részesedésének növelését.

Nemzeti Épület-energetikai Stratégia
Magyarországon az országos primerenergia-felhasználásból az épületek részaránya közelítően 40%os, melybe a fűtési, a hűtési és használati melegvíz készítési energia tartozik bele. Ez nagyjából
megfelel a hasonló természeti adottságú európai uniós tagországoknál megfigyelhető aránynak. A
hazai épületek jelentős részének műszaki, hőtechnikai állapota elavult, ennek következtében jelentős
energia megtakarítási potenciál van az épületek energiafelhasználásának csökkentésében. Az épület
szektor energiafelhasználásán belül a földgáz részaránya több mint 50%-os. Ennek következtében az
épületenergetikai megtakarítások jelentős hatással vannak a földgáz import alakulására is. Az
épületek energiafelhasználásának döntő hányada helyiségfűtés, ezért erős a felhasználás
szezonalitása. Ez mind a földgáztárolás, mind a teljesítménygazdálkodás szempontjából kiemelt
fontosságú.
A 2015-ben elfogadott Nemzeti Épületenergetikai Stratégia főbb, átfogó céljai:
•
•
•
•
•

Harmonizáció az EU energetikai és környezetvédelmi céljaival;
Épületkorszerűsítés, mint a lakosság rezsiköltség csökkentésének eszköze;
Költségvetési kiadások mérséklése;
Az energiaszegénység mérséklése;
ÜHG kibocsátás-csökkentés.

Látható, hogy a NÉeS céljai között az ÜHG kibocsátás csökkentése átfogó cél közvetlenül kapcsolódik
a klímapolitikkához, de a többi cél kapcsolódása is szoros. A NÉeS megállapítja, hogy a legnagyobb
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mértékű energia-megtakarítás és ezáltal ÜHG kibocsátás csökkentés az épület szektoron belül a
meglévő épületállomány energetikai felújításával érhető el. Ezek alapján azonosított helyi kihívás: A
köz és magántulajdonú épületek felújításának ösztönzése. A városi stratégia Átfogó mitigációs célja
magába foglalja az épületek üzemeltetéséből származó ÜHG kibocsátások mérséklését is, amelyet az
M1 és M2 intézkedések szolgálnak. A háztartások energetikai korszerűsítését szolgáló M2 intézkedés
közvetlenül kapcsolódik a NEés Energiaszegénység mérséklési céljához is, hiszen az alacsony
jövedelemű háztartások esetén is ugyanúgy cél az energetikai korszerűsítés.
Energia- és klímatudatos szemléletformálás cselekvési terv
Horizontálisan támogatja a célok megvalósulását, a lakosság és minden jelentősebb stakeholder
szemléletformálásával megnövelhető a környezetbarát építészeti eljárások, viselkedésformák és
üzletviteli folyamatok abszorpciója.
A megújuló energia, energiastratégia, nemzeti ehat. cselekvési terv és a NÉS mindegyikéből egy
fontos összefüggés vezethető le, ez pedig BK-megye és Kunszentmiklós előnyös fekvése és a területet
érintő napsütéses órák száma, mely az alábbi ábrán látható:

A napsütéses órák számának mértéke hazánkban, forrás: met.hu
Ebből, illetve a hőhullámtérképek (jelen stratégia adaptációs részénél részletesen bemutatásra kerül)
több összefüggés is levezethető:
•
•
•

Egyrészt a megújuló energia, legfőképpen napenergia hasznosítására kifejezetten alkalmas a
terület
A várható hőhullámhatások kedvezőtlenebbek lesznek itt, mint az ország északi régióiban
Zöldfelület telepítésével lehet a leghatékonyabban és leginkább környezetbarát módon
befolyásolni a helyi mikroklímát, így jelen esetben ez a programelem kiemelt figyelmet kell
kapjon. Ahogyan erre a következő stratégia is rávilágít:

A Cselekvési Terv intézkedései 5 fő tématerületet érintenek:
•
•
•
•
•

Energiahatékonyság és energiatakarékosság
Megújuló energia-felhasználás
Közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-csökkentés
Erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-intenzitású
berendezkedés
Klímaadaptáció

gazdasági

és

társadalmi
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A Kunszentmiklósi stratégia számos szálon kapcsolódik az EKSzCsT-ben azonosított tématerületekhez.
A városi stratégia Átfogó szemléletformálási célja - A klímaváltozás érdekében szükséges ÜHG
csökkentés és a klímaalkalmazkodást szolgáló információk, magatartásminták és fejlesztési irányok
minden helyi lakos, közösség és intézmény számára ismertek és használtak legyenek” - közvetlenül
összefügg a nemzeti stratégia 1. és 2. és 4. tématerületével. Az összes tématerületet támogatja a
város stratégia Sz1 és Sz-2 céljaival és SZ1- és Sz-2 intézkedéseivel.

Nemzeti Erdőstratégia
A helyi zöldfelületek megóvása és az erdővagyonnal való gazdálkodás a nemzeti erdőstratégia
általános céljait támogatva szerint valósul meg.
Az erdők a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez egyrészt a légköri széndioxid jelentős
mennyiségű megkötésével, annak átmeneti vagy tartós tárolásával, fosszilis eredetű nyersanyaga
felhasználásának kiváltásával, másrészt a kedvező mikro-, mezo- és makroklimatikus hatásai révén
járulnak hozzá. Ezzel kapcsolatosan fontos szempontok a következők:
•

•

•

•

Az erdők által felhasznált széndioxid a faanyagban, az erdők talajában tartósan megkötődik.
csökkentve a légkör széndioxid tartalmát. Az erdők területének, fakészletének növelésével
erősödik a légkörből történő széndioxid kivonás. A fejlett országokban (így Magyarországon
is) az erdőterületek növekszik, folyamatosan növekszik az erdőkben megkötött szén
mennyisége is. Ezért a klímavédelem szempontjából egyrészt fontos a jelenlegi erdők
mennyiségének megőrzése és minőségének további javítása; másrészt az erdőtelepítéssel
történő erdőterület növelés, ami az egyik leghatékonyabb klímavédelmi intézkedés.
Magyarországon a fenntartható erdőgazdálkodás mellett tovább kell folytani az
erdőtelepítési programot.
A szakszerű erdőgazdálkodással biztosítani tudjuk a megfelelő talajárnyékolást, mellyel
csökkenthető a talaj, a légkör felmelegedése. (Jelen kontextusban városi hősziget hatás
csökkenthető)
Az erdő légköri széndioxid megkötése szempontjából nagyon fontos, hogy az
erdőgazdálkodás során a kitermelt faanyag mekkora hányada kerül tartós beépítésre, illetve
a kitermelt faanyaggal mennyi fosszilis tüzelőanyagot váltunk ki. A klímaváltozás hatásainak
mérséklését szolgálja tehát a kitermelt faanyag minél szélesebb körű, és többlépcsős, tartós
felhasználása fatermékek formájában, majd a fatermék életciklusának végén azok energetikai
hasznosítása. Hosszú távon előnyös a fosszilis tüzelőanyagok kiváltása a fával, mivel a
kitermelt erdők felújítása során a fák fokozatosan ismét megkötik a légkörből a széndioxidot,
így klímavédelmi szempontból, hosszú távon semleges a fa energetikai hasznosítása. Az
erdők kedvező mikro- és mezoklimatikus hatásait erősíti az erdőtelepítés és fásítás, az
agráriumban alkalmazott egyéb zöldítési megoldások is (pl. mezővédő fásítások, fás legelők
telepítése), illetve a nagyterületű, egybefüggő tarvágások, vagy véghasználatok elkerülése.
A nemzetközi kibocsátási kereskedelmi rendszer keretében, a széndioxid kvóta
kereskedelemből befolyó bevétel egy részét is indokolt lenne a széndioxid természetes
megkötésére, erdőtelepítésre fordítani, emellett kiemelt feladat az erdőállományok
szénkörforgalmának vizsgálata, a szénelnyelés meghatározása. A széndioxid
kvótakereskedelemből származó bevételek egy részét vissza kell osztani az erdészeti
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ágazatban történő hasznosításra, és azt az erdőgazdálkodás fejlesztésére, új erdők
telepítésére, Magyarország erdőtakarójának növelésére kell fordítani.36
A Nemzeti Erdőstratégia az alábbi általános célokat tűzi ki:

1. Az erdők környezeti, gazdasági és szociális szolgáltatásainak hosszú távon való
biztosítása többcélú, fenntartható erdőgazdálkodással, az erdők multifunkcionális
szerepének egymás közötti megfelelő, területenként különböző arányának
kialakítása mellett
2. Energia- és erőforrás-hatékonyság növelése a megújuló energiahasznosítás, a
klímaváltozási folyamatok hatásainak csökkentése, megelőzése és a feldolgozóipar
igényeinek kielégítése érdekében. A biomassza alapú megújuló energiahasznosítás
döntően térségi szintű szervezése és közösségi alapú fejlesztése
3. Az erdészeti feltáró hálózat fejlesztésének támogatása, az erdők jobb elérése
érdekében, figyelemmel a folyamatos erdőborítás fenntartása melletti kíméletes
erdőgazdálkodás, a piacra jutás, az erdők védelme és a lakosság kulturált
rekreációjának egyidejű biztosítására
4. Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak fenntartható módon történő biztosítása, az
erdei biodiverzitás célzott védelme és fejlesztése, kiemelten a védett és magas
természetességű erdőkben
5. Az erdő-potenciál megőrzése és helyreállítása a talaj- és erózióvédelmet szolgáló
erdőgazdálkodási módok ösztönzése révén. Az erdészeti vízgazdálkodás fejlesztése.
6. Az erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének
és hozzáadott értékének bővítése: kiemelten az agrár-erdészeti rendszerek, a
faanyag tovább feldolgozása, és a lokális biomassza energetikai hasznosítás által
(„bio-gazdaság”)
7. Az ország őshonos fafajokkal borított erdőterületének, fásított területeinek és egyéb
erdei fafajjal létrejövő gazdasági célú területének növelése a helyi adottságok
figyelembe vételével
8. Az erdők közjóléti és turisztikai potenciáljának megerősítése
A nemzeti stratégia 1., 4., 5., 7. és 8. általános céljával kapcsolható össze a város átfogó adaptációs
célja: A sérülékeny hatásviselő szektorok és szereplők klímaváltozási hatásokkal szembeni
alkalmazkodó-képességének erősítése. Ezen belül a legszorosabb kapcsolat Aá-2 specifikus céllal van:
AÁ-2 CÉLKITŰZÉS: A város területén található természetvédelmi területek ökológiai állapota javuljon,
a város és a KNP klíma- és természetvédelmi partnersége erősödjön, a lakosság környezeti
szemlélete, öko- és klímatudatossága fejlődjön, amelyet az „Új erdőterületek, véderdő sávok
telepítése, meglévő erdőállományok alkalmazkodóképességének erősítése” intézkedés közvetlenül
támogat.

Kvassay Jenő Terv ̶ Nemzeti Vízstratégia

A nemzeti stratégia helyzetelemzési részében kitüntetett helye van az alföldi problémáknak,
melyekkel a kunszentmiklósi várható klímahatások is párhuzamba állíthatók, beleértve az egyszerre
jelentkező víztöbblet és vízhiány komplex kérdéskörét is. „A vízgondok elsősorban az Alföld középső
36
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és déli tájain halmozódnak klímaváltozással a szélsőségek további növekedésével számolhatunk, ami
a vízválság fenyegetésének egyik fő okozója. A medencejelleg miatt az árvizek által fenyegetett
területeink aránya Európában a legnagyobb. Termőföldjeink közel fele belvízjárta, amiben az
adottságainkon túl szerepe van a kedvezőtlen földhasználatnak és agrotechnikának is. Az ország
klimatikus adottságai miatt nagy az aszályveszély. A csapadék szeszélyes eloszlása növeli a
mezőgazdaság kockázatait, ami jelentősen csökkenthető az egyben hozamnövelést is jelentő
öntözéssel. Az öntözés haszna viszont csak akkor biztosított, ha az az agrotechnika integráns része.
Ezért az ágazati munkamegosztás tekintetében a vízügy feladata a vízkészletek biztosítása és igény
szerinti helyre vezetése. Az öntözés (a víz kijuttatása a földre, a növényhez) az üzemi-mezőgazdasági
víz-gazdálkodás dolga. A vízgondok elsősorban az Alföld középső tájain halmozódnak. A
klímaváltozással a szélsőségek további növekedésével számolhatunk, ami a vízválság fenyegetésének
egyik fő okozója.”
A Kvassay Jenő Terv ̶ Nemzeti Vízstratégia a következő egymással összefüggő célokat tartalmazó,
hosszú távú célrendszert jelölte ki:
a) minden vízhasználónak elégséges egészséges víz áll rendelkezésére, egyforma eséllyel, a
vízpotenciálunk hatékony kihasználása és a vizek kártételei elleni intézkedések harmóniában vannak
a természeti adottságokkal.
b) Ebből is következően a hazai hasznosítható vízkészletek mennyiségének és minőségének a javítása
a jó állapot eléréséig megtörténik, majd ennek fenntartási feltételei a változó körülmények között is
adottak lesznek.
•

A vizek okozta károk megelőzése kerül előtérbe a mai védekezés helyett, az emberi élet
védelme és a nemzeti vagyon kockázathoz igazított mértékű megóvása, a vízgazdálkodási
rendszerek és a területhasználati módok összehangolt átalakítása úgy, hogy a víz káros
bősége a vízhiány mérséklésére legyen fordítható.

A kapcsolat azonosítható a KJT célrendszerének további hierarchia szintjein is:
Hosszú távú célok 2030-ig:
1. Vízvisszatartás a vizeink jobb hasznosítása érdekében.
4. Minőségi víz- és víziközmű-szolgáltatás, csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása, elvi- selhető
fogyasztói teherviselés mellett.
5. A társadalom és a víz viszonyának javítása (mind egyéni, mind gazdasági, mind döntéshozói
szinten).
A KJT középtávú céljai esetén is azonosítható a kapcsolat a Kunszentmiklósi klímastratégiával:
•
•
•
•
•
•
•

Működőképes, fenntartható vízvisszatartási rendszer kialakítása
A települési csapadékvíz-gazdálkodás rendszerének kialakítása
A vízpótlási és vízelvezetési infrastruktúra ki és átalakítása
A szennyvízkibocsátás és elhelyezés ne rontsa sem a felszíni, sem a felszín alatti víztestek
előírás szerinti állapotát, a veszélyes anyagok vizekbe kerülésének korlátozása
Ivóvízbázisok biztonságba helyezése megtörténik
A csapadékvíz - gazdálkodás létesítményei önkormányzati feladat ellátási kötele- zettségnek
számítanak
A vízkészletek megőrzése fontosságának jobb megértetése társadalommal és a
döntéshozókkal.
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A kunszentmikósi stratégia célrendszerben és intézkedések között kitüntetett helye van a
vízgazdálkodás rendszeének a kiemelt belvíz és aszályveszély együttes jelenléte miatt.
A következő adaptációs célok támogatják a nemzeti stratégia céljainak megvalósulását:
AÁ-3 CÉLKITŰZÉS: A megváltozott éghajlathoz, aszályhoz igazodó területhasználati módok,
talajművelési eljárások, megfelelő fajtaválasztás, a víztakarékos öntözés, továbbá a vízvisszatartást
érvényesítő vízgazdálkodási gyakorlat segítségével a szántóföldi növénytermesztés és a rét- és
legelőgazdálkodás lehetőségei ne csökkenjenek, a mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége
fennmaradjon
AÁ-5 CÉLKITŰZÉS: A belvizek és aszályok komplex kezelése érdekében a fenntartható
vízgazdálkodást, vízmegtartást előtérbe helyező komplex csapadékvízkezelési infrastruktúra jöjjön
létre, amely megteremti az érintett ágazatok (települési önkormányzat, vízügyi intézményrendszer,
Kiskunsági Nemzeti Park, mezőgazdasági termelők, vállalatok, lakosság) együttműködését,
korszerűsíti a közterületi csapadékvíz kezelés infrastruktúráját, és ösztönözi a lakosságot a
csapadékvíz helyben történő hasznosítására
Több intézkedés is kapcsolódik a fenntartható vízgazdálkodáshoz:
•

•
•

A-3 A megváltozott éghajlathoz igazodó agrár területhasználati módok, talajművelési
eljárások, megfelelő fajtaválasztás, a víztakarékos öntözés, továbbá a vízvisszatartást
érvényesítő vízgazdálkodási gyakorlat támogatása, ösztönzése
A-5: A fenntartható vízgazdálkodást, vízmegtartást előtérbe helyező komplex csapadék- és
belvízvízkezelési infrastruktúra kivitelezése
A-6 A fenntarthatósági elvekre épülő városfejlesztés és városüzemeltetés komplex
rendszerének kialakítása a klímasérülékenység előrejelző és kárelhárító rendszer
koncepcionális modellje

Magyarország Nemzeti Energia-hatékonysági Cselekvési Terve 2020-ig
A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv az ország energiahatékonyságának javítását szolgáló,
minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket, azok elért és várható eredményeit, valamint az
intézkedések megvalósításának feltételeit összefoglaló dokumentum.
A nemzetistratégia helyztelemzésének megállapításai relevánsak a kunszentmiklósi középületi,
vállalati és lakossági ingatlanvagyonra is: „Az épület szektor energiaigényeinek mérséklődése
elsődlegesen a földgáz felhasználás csökkentését teszi lehetővé, mivel az épületek hőellátása
nagyrészt közvetlenül földgázzal történik, emellett a távhő előállításban is jelentős a földgáz szerepe.
Nemcsak energiagazdálkodási, hanem a földgáz és villamos energia esetében teljesítmény
gazdálkodási előnyökkel jár az épületek energiahatékonyságának növelése. Ez közvetlenül az
energiaimport, hazánk külső energiafüggőségének csökkentéséhez vezet, ezáltal az energiaellátás
biztonságát növeli.”
A NEHCST IV. kiemelten kezeli az épületenergetikai korszerűsítések kérdéskörét, amelyet a városi
klímastratégia önálló mitigációs átfogó céllal és 2 mitigációs és egy adaptációs intézkedéssel támogat.

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020
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Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve egyrészt vállalást tesz az ország
megújulóenergia-felhasználásának arányára a teljes bruttó energiafogyasztáson belül 2020-ra
vonatkozóan (14,65%), másrészt vázolja az egyes megújulóenergia-típusok felhasználásában rejlő
lehetőségeket és az azokat korlátozó tényezőket.
Fő célrendszere:
A A megújuló energiaforrásokból előállított energiának
energiafogyasztásban képviselt részaránya (F/3. táblázat) 4,3%

a

2005.

évi

bruttó

végső

B Célkitűzés a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó
energiafogyasztásban képviselt arányára 14,65%
C Várható teljes bruttó energiafogyasztás 2020-ban (ktoe) 19 644
D A megújuló energiaforrások bruttó felhasználása a 2020-as célkitűzésnek megfelelően (ktoe) 2879
Az NCsT a felhasználás szempontjából legperspektivikusabb megújulóenergia-fajtáknak az alábbiakat
minősíti Magyarországon: napenergia, geotermikus energia, hőszivattyúk, biomassza, biogáz.
Kunszentmiklós esetén fentiek közül elsősorban a napenergia hasznosításaa jöhet szóba, ennek
megfelelően ezek széles körű elterjesztését tekinti céljának a helyi klímastratégia elsőroban a
középületek és családi házak energetika korszerűsítése során (M1 és M2 intézekdések). Emellett a
geotermikus energia hasznosítása, az energiaautonómia erősítése is külön célrendszeri és intézkedési
elemként jelenik meg:
•
•
•
•
•

ME A település energiafelhasználásból adódó ÜHG kibocsátásának csökkentése
M-1 Lakossági energia eredetű (villany+ gáz) ÜHG kibocsátás csökkentése
M-2 Nagyipari szereplők energia eredetű ÜHG kibocsátás csökkentése
M-4 Alternatív hajtású járművek arányának növelése
AÁ-4 CÉLKITŰZÉS: A helyi megújuló energia potenciál feltérképezésével, a kapacitások jobb
kihasználásával az energia autonómia növelése, elsősorban a napenergia és geotermikus
energia decentralizált használatának és kiserőművek létesítésének előkészítésével

Kapcsolódó Intézkedések:
•
•
•
•
•

M-1 Lakossági, ipari és szolgáltatási szektorban épületenergetikai, energiahatékonysági és
megújuló energia fejlesztések támogatása
M2-Önkormányzati energetikai, épületenergetikai, megújuló energiás fejlesztések
megvalósítása
M-4 Geotermia és termálvíz alapú energia termelés és hálózat meghonosítása a településen
A-4 Települési energia önellátás, önrendelkezés erősítése, a megújuló energia kapacitások
felmérése, okos energia hálózat pilot program végrehajtása
SZ-1 ÜHG csökkenés ösztönzése az energiatudatosság növelésével és energetikai
szemléletformálással

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia
A helyzetelemzés szintjén a következő kapcsolódási pont azonosítható, amely az elmúlt évtizedek
nem megfelelő vízkormányzási, kezelési módszereinek következményeit mutatja be, melynek hatásai
Kunszentmiklós egyes részeit is érintik: „A talajvízszintben nagyobb területre kiterjedő, tendenciajellegű süllyedés jelenleg nem állapítható meg egyértelműen, viszont vannak olyan területek, ahol a
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szárazabbá váló időjárás, a megcsapoló csatornák, a földhasználatok és a vízkivételek együttes
hatására számottevő süllyedés következett be. Jelentős probléma, hogy síkvidéki területeken (pl.
Duna-Tisza Közi Homokhátság) a nem megfelelő vízrendezés megcsapolta a talajvizet, erősen
befolyásolva a terület vízháztartási viszonyait. Ennek hatására gyakorlatilag eltűntek a nedves
területek vizes élőhelyei, vagy jelentősen csökkent kiterjedésük. Magyarországra esik a sztyeppterületek nyugati határa: az Alföld értékes, sok szempontból egyedi ökoszisztémájának működésében
– ennek a jellegnek megfelelően – meghatározó szerepe van a talajvizeknek.”
A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-humángazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az
ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása.
A négy alapvető nemzeti erőforrás területén a célok rendszere a következő:
•

•

•
•

Emberi erőforrások: Cél a népességében stabil, egészséges, a kor kihívásainak megfelelő
készségekkel és tudással rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget fokozatosan
csökkentő társadalom.
Társadalmi erőforrások: Cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenntartható
társadalom szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök erősítése. Mivel
minden társadalom környezete folyamatosan változik, e változáshoz saját önazonosságunk
megtartása mellett alkalmazkodnunk kell. ebből fakadóan karban kell tartanunk azon
ismereteinket, amelyek a közösség összetartozását és fennmaradását szolgálják.
Természeti erőforrások: A környezeti eltartóképességet mint a gazdálkodás korlátját kell
érvényesíteni.
Gazdasági (fizikai) erőforrások: Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének fenntartása a
gazdaságpolitikai döntésekben. Cél a fizikai tőke szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak
amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai
tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk csökkentése. Fontos a lokalizáció
és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű arány megteremtése, a
helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és vidéke) erősítése.

A városi stratégia támogatja a fenti alapcélok érvényre jutását. A kunszentmiklósi adaptációs és
szemléletformálási általános célok különösen a Társadalmi erőforrások és a Természeti Erőforrások
területén meghatározott célhoz járulnak hozzá. A szemléletformálási általános cél és az SZ-1, SZ-2,
SZ-3 intézkedések konkrétan járulnak hozzá az Emberi erőforrások célhoz is. Az adaptációs
intézkedések mindegyike segíti a a Társadalmi erőforrások és a Természeti Erőforrások célok
érvényesülését a fenntartható bővülő zöldfelületi rendszerrel, a fenntartható víz, csapadékvíz
gazdálkodással, a a fenntarzható gazdálkodással, a természetvédelmi területek ökológiai állapotának
javításával és erdőterületek növelésével.

IV. Nemzeti Környezet-védelmi Program
A Környezetvédelmi Program helyzetelemzése kiemeli az Alföld veszélyeztetettségét a klímaváltozás
következtében: „A klímaváltozás negatív hatásai az ország egészét érintik, de legveszélyeztetettebb
az Alföld déli része, ahol a legnagyobb hőmérsékleti és vízháztartási szélsőségek jelentkezhetnek. A
területi vízgazdálkodásban alapvető célkitűzés a fölös vizek és a hiányzó vizek kártételeinek
csökkentése, melyeknek egyaránt fontos eszköze a vizek visszatartása, a tározókapacitások növelése,
melyet a vidékfejlesztési, ökológiai, vízvédelmi és természetvédelmi elvárásokkal összhangban kell
biztosítani. Fokozott szerepet kell kapnia az élő rendszerek víztározási kapacitása növelésének,
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elsősorban a természetszerű erdősítésnek, vizes élőhelyek létrehozásának és a megfelelő
talajművelésnek.”
A 2014-ben elfogadott IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program az alábbi 3 db stratégiai célt határozza
meg:

•
•
•

Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata
Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése.

A részletes célrendszert elemezve láthatjuk, hogy a stratégiai célok és a stratégiai területek
mindegyike közvetlen kapcsolatban áll az éghajlatváltozással, akár úgy, hogy hozzájárul magának a
folyamatnak a mérsékléséhez (ld. erőforrástakarékosság, -hatékonyság), akár úgy, hogy azok
eléréséhez figyelembe kell venni a változó klimatikus feltételek jelentette kihívást. Az üvegházhatású
gázok kibocsátásának mérséklését, továbbá az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló
feladatok ennek megfelelően az NKP IV. szinte valamennyi stratégiai területén megjelennek.
A Kunszentmiklósi klímastratégia általános mitigációs célja az NKP 3. stratégia célját támogatja
közvetlenül. A város stratégia adaptációs célja mindhárom NKP stratégiai cél megvalósulááshoz
hozzájárul, hasonlóan szemléletformálási célhoz. A települési stratégia intézkedései közvetlenül
támogatják az NKP beavatkozási területei közül a Környezet és Egészség (A1), Zöldfelületek védelme
(A6), A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem (A2, A7, A8), a Vizeink védelme és
fenntartható használata (A5, A3), az Erőforrás takarékosság és hatékonyság javítása (M1, M2, M3,
M4, A4, A4, A5), az Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása (M1, M2, M3), a ÜHG kibocsátások
csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira (M1-M4, A1-A8), az Agrárgazdaság környezeti
aspektusai (A3), az Erdőgazdálkodás környezeti aspektusai (A7), a Közlekedés és Környezet és a
Turizmus-ökoturizmus címűeket (M3 , A2, A8).

Nemzeti Közlekedés Infrastruktúra Fejlesztési Stratégia

A nemzeti stratégia helyzetelemzése kitér az alföldi sajátosságokra: „Az állami közutak kiépítettsége
magas fokú, az úthálózat több mint 98%-a valamilyen burkolattal ellátott – ez legmagasabb arányban
aszfalt-, és bitumen borítást jelent. A kiépítetlen földutak hossza háromszorosa a nyugat-európai
szintnek, ráadásul ezeknek az utaknak a burkolása lassan halad. Arányaiban a legtöbb földút BácsKiskun megyében, Pest és Tolna megyékben található.”
Ökológiai és társadalmi szempontból egyaránt alapvető fontosságú cél a – társadalmilag –
hasznosabb közlekedési módok használatának erősítése. Természetesen körültekintő elemzéssel kell
meghatározni, hogy az adott esetben mely mód vagy, mód csoport kombinációja eredményezi a
legnagyobb társadalmi hasznosságot.
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra- fejlesztési Stratégia fő célja a gazdaság és a jólét mobilitási
feltételeinek biztosítása. A stratégia 8 db olyan társadalmi célt azonosít, ezek között az első helyen a
környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, illetve a klímavédelmi szempontok érvényesülése
áll. Ennek szellemében a fő közlekedési célkitűzések között is hangsúlyosan jelennek meg a
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környezeti szempontok, mégpedig az „erőforrás-hatékony közlekedési módok”, továbbá a
„társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítás” erősítésének formájában.
Az NKIFS ösztönözi a nem motorizált (gyalogos és kerékpáros) közlekedés fejlesztését,
népszerűsítését, társadalmilag indokolt esetekben a vasúti szállítás térnyerését, valamint a
személyszállításban a közösségi közlekedés különböző módszerekkel történő előnyben részesítését
és fejlesztését.

E fejlesztési irányok, különösen a nem motorizált közlekedés feltételeinek javítása Kunszentmiklós
klímastratégiájában is megjelenik. A Mitigációs átfogó cél, és a kapcsolódó M3-as intézkedés
tevékenységei teljes mértékben támogatják az NKIFS céljait. Az e-mobilitás ösztönzésével, a
kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével, a mikromobilitási eszközök használatának támogatásával
egyértelmű a hozzájárulás a nemzeti stratégia céljaihoz, tevékenységeihez.
Nemzeti Vidék Stratégia
Az NVS helyzetlemzése kimondja a vidéki térségek legjelentősebb problémáját: „A népesedési
helyzet katasztrofális képet mutat, a vidéki térségek többségét elöregedés sújtja. Országon belül az
„elöregedés” problematikájával leginkább küzdő területek Zala, Vas, Tolna, Nógrád, Békés, Csongrád,
Bács-Kiskun megye egésze, illetve Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye
déli része, valamint Heves megye északi része” Ld. térkép a következő oldalon:

67. .ábra Az öregedési index országos alakulása

Emellett a vidékstratégia kitér a vízkérdésre is az Alföld vonatkozásában:
A vízkészletek mennyiségi és minőségi megőrzése a környezet- és vízügyi, az agrár- és vidékpolitikai
valamint, a településtervezés-politikai, építésügyi szempontok érdemi, vízgyűjtő- és tájgazdálkodási
alapokon nyugvó összehangolását kívánja.
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Az NVS átfogó célkitűzése: Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének
javítása. A stratégia a fenti átfogó célkitűzés elérése érdekében az alábbi öt stratégiai célt fogalmazza
meg:
1. Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése
2. Sokszínű és életképes agrártermelés
3. Élelmezési és élelmiszerbiztonság
4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése
5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása
Az NVS célrendszerét az alábbi ábrán található beavatkozási területek szolgálják ki.

68. ábra Az NVS célrendszere és stratégiai beavatkozási területei

A városi klímastratégia célrendszere elsősorban az, 1., 2. és 5. célt támogatja. Az intézkedések pedig a
Természeti értékek erőforrások védelme, fenntartható használat, a Vidéki környezetminőség javítása
és a Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, egészségfejlesztés, életképes vidéki települések helyi
közösségek beavatkozási területeket támogatja.
Nemzeti Természet-védelmi Alapterv
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A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv természetvédelem alap stratégiai dokumentuma, amely a
Nemzeti Környezetvédelmi Program önálló, de egyben integráns részeként meghatározza az állam
természetvédelmi feladatai kapcsán követendő kiemelt célokat, kijelöli a cselekvési irányokat,
Az NTA célrendszeréből a klímastratégiák szempontjából közvetlenül relevánsnak az alábbiakat
tekinthetjük:
•

•

•
•
•
•

A biológiai sokféleség megőrzése:
o a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma szolgáltatások további
hanyatlásának megállítása 2020-ig, valamint állapotuk lehetség szerinti javítása;
o a hazai ökoszisztémák és szolgáltatásaik térképezése és értékelése;
o az élhely-rehabilitációs és -rekonstrukciós munkák folytatása, legalább 15%
degradált élhely rekonstrukciója és monitorozása;
o a biológiai invázió kezelése.
A Natura 2000 hálózat működtetése: finanszírozás bvítése; fenntartási tervek elkészítése, a
területek felügyelete; monitorozás fejlesztése; kommunikáció erősítése.
Hazánk táji örökségének és táji sokféleségének ágazati együttmködésen alapuló komplex
védelméhez szükséges feltételek kialakítása, jogi környezetének felülvizsgálata.
A természetvédelmi tervezés erősítése, a nemzeti parkok övezeti besorolásának kihirdetése.
A nemzetközi természetvédelmi, tájvédelmi kötelezettségek teljesítése.
A természetvédelem ökoturisztikai létesítményei és szolgáltatásai körének, színvonalának
fejlesztése.

Azonosított cél: NATURA 2000 területek tekintetében: Alföldi gyepek, erdők és erdő-gyep élőhelykomplexek Célkitűzés: Alföldi/síkvidéki változó vízháztartású gyepek, erdők és erdő-gyep élőhelykomplexek közösségi jelentőségű élőhely-típusainak, növény- és állatfajainak megőrzése,
természetvédelmi helyzetük javítása.
A Kunszentmikósi klímastratégia általános adaptációs célja, specifikus céljai támogatják A biológiai
sokféleség megőrzése, a Natura 2000 hálózat működtetés, a nemzetközi természetvédelmi,
tájvédelmi kötelezettségek teljesítése, a természetvédelem ökoturisztikai létesítményei és
szolgáltatásai körének, színvonalának fejlesztése célokat. Hasonlóan az adaptációs intézkedések,
különösen az A2-es, A8-as és SZ2-es és SZ3-as intézkedések pedig közvetlenül támogatják az NTA
megvalósulását.
Nemzeti Tájstratégia (2017-2025)
A 2026-os véghatáridővel rendelkező stratégia helyzelelemzése az Alföld vonatkozásában is tesz
megállapításokat.
Nagytájakra lebontva, az alföldi területeken (Alföld, Kisalföld) a szántó dominanciája, a vízfelületek, a
vízjárta területek és a gyepek jelentős csökkenése, a települési területek erőteljes növekedése a
jellemző. A dombságokon és középhegységi területeken is jelentősen csökkent a gyepek aránya
részben a szántó, részben az erdőterületek javára.
A stratégia átfogó célja: Táji adottságokon alapuló felelős tájhasználat. A stratégia átfogó célja
leszögezi, hogy a tájat, a táj egyes területeit arra alkalmas célra és módon és csak a fenntarthatóság
mértékéig hasznosíthatjuk. A felelős tájhasznosítás szemlélete a társadalom egészére, minden
döntési szintre ki kell terjedjen az egyéntől a közösségekig és a helyi döntéshozóktól, hatóságoktól az
államig.
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A stratégia az átfogó célkitűzés elérése érdekében három kiemelt célt fogalmaz meg.
I.
II.
III.

Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása
Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás
A tájidentitás növelése

Kijelenthetjük, hogy a városi klímastratégia általános céljai közül különösen az alkalmazkodási cél
támogatja a Nemzeti Tájstratégia általános célját. A specifikus célok esetén közvetlen kapcsolat van
az I.3 alcéllal, különösen a II.1 alcéllal, de úgyanígy jelentősek szinergiák a II.3 és a II.4 alcélokkal. A
város klímastratégia szemléletformálási célja hozzájárul a tájidentitás növeléséhez, különösen a III.1
és III.2. alcélokhoz.

3.2 Kapcsolódás a megyei klímastratégiához
A megyei klímastratégia több feladatot is definiál, melyek lebonthatók Kunszentmiklós operatív
végrehajtási szintjére.
A megyét súlyosan érintő klímaproblémák közül a hőhullámok szempontjából a megye egyik
legkevésbé veszélyeztetett településeként tartja számon Kunszentmiklóst.

69. ábra Bács Kiskun megye értékelése hőhullámkitettségre vonatkozóan 37.

A modellszámítások eredményei kismértékű eltérést valószínűsítenek a megye északi és déli
területei között, a hőhullámos napok többlethőmérsékletének növekedése várhatóan
intenzívebb lesz a déli, míg mérsékeltebb az északi részeken. Ennek megfelelően a hőhullámok
által előidézett évi többlethalálozás – a jelenleg is legmagasabb kánikulák idején mért
többlethalálozást mutató – délidélkeleti járásokban, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Bácsalmás, Baja
szélesebb körzetében emelkedik meg várhatóan a legnagyobb, míg a Kunszentmiklós térségében
37

Forrás: Megyei klímastratégia

91

a legalacsonyabb mértékben, ennek ellenére a hatás itt is szignifikáns, csak a megyei átlaghoz
képest minősül jobbnak.
Emellett a stratégia kiemeli a település részvételét az egészségturizmusban is:
Az egészségturizmus a térségben is jelentős: termál-és gyógyfürdőkben gazdag a megye. Számtalan
településen létesült fürdő az utóbbi évtizedek során (Izsák, Dunapataj, Kecskemét, Kiskunmajsa,
Kiskunhalas, Kunszentmiklós, Kunfehértó, Mélykút és Tiszakécske). Közülük Izsákon, Kecskeméten,
Kiskunmajsán, Kunszentmiklóson, Kiskunhalason, valamint Tiszakécskén gyógy-, illetve termálfürdő is
működik. Esetükben akár pozitívum lehet a klímaváltozás miatt veszélyeztetett szomszédos
országokbeli télisport desztinációk felől télen a turisták figyelmének a magyar fürdők felé fordulása.
A turizmusra nemcsak a közvetlen klímaparaméterek (hőhullámok, változó vízjárás, gyakoribb
viharok) gyakorolnak hatást, hanem a klímaváltozás okozta természeti hatások (biodegradáció,
invazív fajok elterjedése) és azok társadalmi-gazdasági következményei (fertőző betegségek
elterjedése, energiaivóvíz árának alakulása) is. A klíma változása korlátozhatja a turisztikai
tevékenységek kapacitását, megszüntethet egy-egy konkrét turisztikai kínálati elemet, vagy akár
újabb alternatív turisztikai termékek kialakítását ösztönözheti. A klimatikus viszonyok elsősorban a
szabadtéri – főleg nyaraló-, aktív-, téli sport – turizmus esetében bírnak meghatározó jelentőséggel.
Az éghajlatváltozás módosítja idegenforgalmi szektor alaperőforrását, az időjárást, ezáltal pedig
egyszerre befolyásolja a keresleti és kínálati oldalt is. Az extrém időjárási események, az átalakuló
évszakok és az ehhez kapcsolódó fűtésihűtési költségek alapjaiban változtatják meg a turisztikai
szolgáltató szektor lehetőségeit, továbbá a megváltozott éghajlati viszonyok új üzleti
preferenciákhoz, döntésekhez vezethetnek. Az ábrán hivatkozott tudományos közlemény
Magyarország turisztikai régióira, mintegy 35 különböző turisztikai kínálati elemre vizsgálta az
éghajlati sérülékenységet, amelynek eredményei – első közelítésként- a megyei klímastratégiák
elemző munkarészében alkalmazhatók.

70. ábra A megye turizmusának klíma általi veszélyeztetettségi térképe38

Emellett a demográfiai és jövedelmi kitettségben is találunk említést a megye SWOT analízisében, a
gyengeségekre vonatkozóan:
38
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„A megye lakosságának jövedelmi viszonyai egészében véve ma is jóval kedvezőtlenebbek az
országos átlagnál, ugyanakkor jelentős megyén belüli különbségek mutathatók ki: jövedelmi
szempontból leghátrányosabb helyzetű járások: Bácsalmási, Jánoshalmi és Kiskőrösi; legjobb helyzetű
járások: Kecskeméti, Kiskunfélegyházi és Kunszentmiklósi. Bács-Kiskun megye 119 településből 36
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett (hátrányos helyzetű), ebből
22 jelentős munkanélküliséggel sújtott. Bács-Kiskun megye lakóinak végzettségi szintje jelentősen
elmarad az országos átlagtól, különös tekintettel a községekben. Az egészségügyi alapellátás
területén a megye ellátottsága országos viszonylatban közepesnek minősül, mindenekelőtt a humán
oldali problémák (elsősorban orvoshiány) fennállása következtében.”
A mitigációs célokat tekintve Bács-Kiskun megye 2030-ra a 2015-ös bázisérték 14 %- ának, míg 2050re annak 40%-ának megfelelő mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásának megtakarítását tűzi ki
célul. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának belső szerkezetére vonatkozóan Bács-Kiskun megye az
alábbi fő célokat tűzi ki.
•
•
•
•

Dá-1. célkitűzés: Épületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2030-ig
legalább 20%-kal 2015-höz képest.
Dá-2. célkitűzés: Közlekedésből, szállításból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2050-ig
legalább 50%-kal 2015-höz képest.
Dá-3. célkitűzés: Mezőgazdasági művelésből származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2050-ig
legalább 50%-kal 2015-höz képest.
Dá-4. célkitűzés: Hulladékszektorból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2030-ig legalább
30%-kal 2015-höz képest.

A városi klímastratégia mitigációs célrendszerének struktúrája és számszerű célkitűzései is
illeszkednek a megyei rendszerhez és volumenekhez. A kunszentmiklósi stratégia az általános
mitigációs cél tekintetében jelentősen felül is múlja a megyei mutatót, sorrendben 42,3 és 67,8%-os
értékkel. A részletes célok is jelentős mértékben szinergiát mutatnak, az épületenergetikai,
közlekedési és hulladékgazdálkodási mitigációs célok azonosításra kerültek a váris stratégiában is,
azonban a mezőgazdasági ÜHG csökkentés volumenénél fogva és a termelésre gyakorolt közvetlen
visszahatása miatt egyelőre nem tűnt indokoltnak.
Az alkalmazkodóképesség területén a megyei klímastratégia az alábbi célkitűzéseket azonosítja,
melyekben a település is szerepet kell, hogy vállaljon.
Aá-1. célkitűzés: A klímaváltozás közegészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében a megye
településeinek legalább 75%-a 2030-ig rendelkezzen önálló, vagy más stratégiába integrált
települési hőségriadó-tervvel.
A problémafa alapján kijelenthető, hogy a klímaváltozás komoly közegészségügyi kockázatot jelent
Bács-Kiskun megye lakossága számára, amely részben az itt élő időskorúak magas arányára, az
alkalmazkodást nehezítő, viszonylag kedvezőtlen átlagos jövedelmi helyzetre, a szociális és
egészségügyi infrastruktúra hiányosságaira, valamint a következő évtizedekre prognosztizált éghajlati
változásoknak – évi átlaghőmérséklet emelkedésnek, szélsőségesen meleg periódusok hosszának és
intenzitásának növekedésére – vezethetők vissza. E problémahalmaz elemeinek jó része várhatóan
nem szüntethető meg, ugyanakkor átgondolt, a helyi specifikumokra kiterjedő tervezéssel
csökkenthetők a kockázatok.
Aá-2. célkitűzés: A természetvédelmi oltalom alatt álló élőhelyek természeti állapota 2030-ig ne
romoljon a 2017-es szinthez képest.
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Az éghajlatváltozás hatásai komolyan veszélyeztetik a megyében fekvő értékes vizes élőhelyek
állapotát, sőt számos esetben létét. Az ezekre irányuló rekonstrukciós és rehabilitációs projekteknek,
a vízvisszatartásra irányuló erőfeszítéseknek, a természetvédelmi kezelési tervekben foglaltak
maradéktalan megvalósításának az eredményeképpen ugyanakkor elérhető, hogy a Homokhátság
egykor változatos vizes élőhelyei közül azok, amelyek máig fennmaradtak, 2030-ban is lehetőség
szerint változatlan, vagy közel változatlan formában jelen legyenek.
Aá-3. célkitűzés: A vízvisszatartást célzó vízgazdálkodási gyakorlat, a talaj szervesanyagtartalmának
és vízháztartásának javítását célzó talajművelési eljárások, az észszerű és takarékos öntözés,
továbbá a megfelelő fajtaválasztás széles körű alkalmazása eredményeképpen az aszálykárral
érintett területek átlagos kiterjedése a 2030-2035 közötti időszakban ne haladja meg a 2010-2015
közötti időszakra vonatkozó átlagértéket.
Bács-Kiskun megye jövője szempontjából ugyanakkor kulcskérdés, hogy az agrárszektor életképes
maradjon és a változó éghajlati feltételek mellett is képes legyen biztosítani a mezőgazdaságból élők
megélhetését, a felhalmozott tudás továbbélését, a Bács-Kiskun megyei táj képének fennmaradását.
Ennek érdekében a megfelelő vízgazdálkodási és talajművelési gyakorlat széleskörű elterjedése
révén, az észszerű öntözés és megfelelő fajtaválasztás segítségével el kell érni, hogy a várhatóan
szélsőséges klíma mellett se jelentsenek az aszálykárok a jövőben elviselhetetlen csapást a BácsKiskun megyei agráriumra.
Aá-4. célkitűzés: A megye területén található erdők egészségi állapota 2030-ra legalább érje el, de
lehetőség szerint haladja meg a 2017-re vonatkozó értéket.
A megfelelő, megváltozott klimatikus feltételekhez igazodó erdőművelési gyakorlat folytatásával,
nem gyúlékony, a módosult klímán is életképes fafajok kiválasztásával el kell érni, hogy Bács-Kiskun
megye erdei a következő évtizedekben is betöltsék a mezoklímára gyakorolt, továbbá a szén-dioxid
elnyelésben testet öltő kedvező hatásukat.
Aá-5. célkitűzés: 2030-ban a megye épületállományának legalább 30%-a 20 éven belül épült, vagy
komplex felújításon átesett épületekből álljon.
Az éghajlatváltozás számos hatása mind potenciális veszélyforrást jelent az épületek állagára,
különösen régi építésű, nem megfelelően karbantartott épületek esetében. Tekintettel arra, hogy
Bács-Kiskun megye lakásállománya meglehetősen elavult, mindenképpen időszerű egy nagyszabású
felújítási hullám elindítása, amelynek megvalósítását természetesen jelentősen nehezíti annak
komoly forrásigénye. Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy a felújítás nem csak az épületek viharok
elleni állékonyságát fokozza, hanem az energiaigények mérséklésén keresztül költségmegtakarítással
és nem utolsósorban az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésével is jár.
Aá-6. célkitűzés: A turizmus jövedelemtermelő képességének növelése a szelíd turizmus elvének
érvényesítése mellett.
A turizmus jelenleg nem minősül húzóágazatnak Bács-Kiskun megyében, és – a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás szempontjából szerencsés módon – a tömegturizmus kialakulásának nem is adottak itt
a feltételei. A turizmus ugyanakkor kitörési ponttá válhat a megye számos térségében, az ebből
fakadó lehetőségeket ki kell használni. Minden esetben, de veszélyeztetett természeti értékek
vonatkozásában különösen kiemelt figyelmet kell ugyanakkor fordítani arra, hogy a turizmus ne lépje
át az adott térség, táj terhelhetőségének szintjét. Ennél fogva a lehetőségekhez képest ösztönözni
kell a természetközeli, szelíd turizmus térnyerését, a programkínálat bővítése során a helyi
specifikumok, így pl. a különböző agrártermékek megismertetését.
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A Kunszentmiklós stratégia adaptációs céljai a következők:
•

•

•

•

•

•

AÁ-1 CÉLKITŰZÉS: A klímaváltozás egészségügyi kockázatainak mérséklése a humán
alapszolgáltatások felkészültségének növelésével, elsősorban a szociális, idősellátó, és
egészségügyi alapellátó rendszer fejlesztésével. Ez a cél hozzájárul a megyei stratégia első
adaptációs céljának teljesítéséhez, a hőségriadó terv is elkészül a település szintjén.
AÁ-2 CÉLKITŰZÉS: A város területén található természetvédelmi területek ökológiai állapota
javuljon, a város és a KNP klíma- és természetvédelmi partnersége erősödjön, a lakosság
környezeti szemlélete, öko- és klímatudatossága fejlődjön. A városi klímastratégia e
célkitűzése teljes mértékben támogatja a megyei Aá-2-es célt.
AÁ-3 CÉLKITŰZÉS: A megváltozott éghajlathoz, aszályhoz igazodó területhasználati módok,
talajművelési eljárások, megfelelő fajtaválasztás, a víztakarékos öntözés, továbbá a
vízvisszatartást érvényesítő vízgazdálkodási gyakorlat segítségével a szántóföldi
növénytermesztés és a rét- és legelőgazdálkodás lehetőségei ne csökkenjenek, a
mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége fennmaradjon. a megyei Aá-3-as célkitűzéssel
szoros a szinergia.
AÁ-4 CÉLKITŰZÉS: A helyi megújuló energia potenciál feltérképezésével, a kapacitások jobb
kihasználásával az energia autonómia növelése, elsősorban a napenergia és geotermikus
energia decentralizált használatának és kiserőművek létesítésének előkészítésével. A megyei
Aá-5-sö célkittűzéshez járul hozzá.
AÁ-5 CÉLKITŰZÉS: A belvizek és aszályok komplex kezelése érdekében a fenntartható
vízgazdálkodást, vízmegtartást előtérbe helyező komplex csapadékvízkezelési infrastruktúra
jöjjön létre, amely megteremti az érintett ágazatok (települési önkormányzat, vízügyi
intézményrendszer, Kiskunsági Nemzeti Park, mezőgazdasági termelők, vállalatok, lakosság)
együttműködését, korszerűsíti a közterületi csapadékvíz kezelés infrastruktúráját, és
ösztönözi a lakosságot a csapadékvíz helyben történő hasznosítására. A megyei Aá-5-ös
célkitűzés megvalósulását támogatja elsősorban.
AÁ-6 CÉLKITŰZÉS: Jöjjön létre a fenntarthatósági elvekre épülő városfejlesztés és
városüzemeltetés komplex rendszere, a klímasérülékenység előrejelző és kárelhárító
rendszer koncepcionális modellje. Közvetve a megyei Aá 5-ös és 6-os célt támogatja.

A fentieket mintegy horizontálisan támogatják a szemléletformálási célkitűzések:
A megyei szemléletformálási célkitűzések közül elsősorban az alábbiakat támogatják a helyi
klímastratégia szemléletformálási célkitűzései, azaz a SZ-1 CÉLKITŰZÉS: Mitigációs célok horizontális
szemléletformálási támogatása, SZ-2 CÉLKITŰZÉS: Adaptációs célok horizontális szemléletformálási
támogatása, különös tekintettel az együttműködések fejlesztésére, SZ-S: A települési
környezetvédelmi programmal való szinergia növelése, a kijelölt szemléletformálási vonatkozású
célok megvalósítása :
•

•

•

Szá-2. célkitűzés: A közvetlen, aktív elérések eredményeképpen 2030-ra a megye
valamennyi önkormányzata tisztában lesz a klímaváltozás jelentőségével, továbbá az
annak mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást szolgáló feladatokkal, lehetőségekkel
Szá-3. célkitűzés: 2030-ban a megye településeinek legalább fele rendelkezzen olyan
stratégiai tervdokumentummal, amely részletesen vizsgálja a klímaváltozás várható helyi
hatásait és feladatokat jelöl ki azok megelőzésére, továbbá az azokhoz való
alkalmazkodásra vonatkozóan.
Szá-5. célkitűzés: A klímatudatos fogyasztási szokásokkal, életvitellel kapcsolatos ismeretek
eljuttatása a megye lakosságnak legalább feléhez 2030-ig.
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•

Szá-6. célkitűzés: A klímaváltozással kapcsolatos ismeretek eljuttatása a megyében
működő vállalkozások legalább feléhez 2030-ig.

A fenti célok megvalósításával Kunszentmiklós település nem csak a megyei klímacélok
megvalósulását támogatja, de elősegíti a helyi klímaintézkedések és a mitigációs célok eléréséhez
szükséges viselkedésminták és beruházási hajlandóság abszorpcióját is.
Az intézkedések szintjén a legerősebb szinergiák az alábbi megyei intézkedéek tekintetében
azonosíthatók.
Mitigáció:
•
•

•
•
•
•
•
•

M1 Megújulóenergia-felhasználásra is kiterjedő épületenergetikai korszerűsítések ösztönzése
a közintézményi, lakossági és szolgáltató szektorban
M5 Termelő és szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások technológiai folyamatainak
energiahatékonysági korszerűsítése, lehetőség szerint a megújulóenergia-felhasználás
feltételeinek megteremtésével, bővítésével
M6 Megújuló alapú villamosenergia-termelés bővítésének ösztönzése
M9 Hivatásforgalmi célokat szolgáló kerékpárúthálózat bővítése, kapcsolódó infrastruktúra
kialakítása
M12 Elektromos töltőhálózat bővítése személygépkocsik és elektromos kerékpárok számára
M16 Talajok szervesanyag-tartalmának növelését célzó, illetve víztakarékos gazdálkodási
módok elterjesztése
M 17 Klímabarát termék védjegy feltételrendszerének kialakítása a megyében előállított
élelmiszeripari termékek számára
M18 Rövid ellátási láncok fenntartásának és kialakításának ösztönzése

Adaptáció:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A3 Belterületi csapadékvízgazdálkodás kialakításának fejlesztése, vízvisszatartás, és a kül-és
belterületi vízgazdálkodás összehangolása a térségi vízgazdálkodási szemlélettel
A4 Térségi szintű vízvisszatartás, erre irányuló agrárgazdasági mintaprojektek
megvalósításának ösztönzése, a tapasztalatok széles körű megismertetése
A5 Táblaszintű vízvisszatartás ösztönzése
A7 Agrárerdészeti rendszerek (mezővédő erdősávok, fás legelők) fenntartása, amennyiben
helyben indokolt, újak létesítése
A9 Erdőállomány klímavédelmi szempontokat figyelembe vevő kezelésének, felújításának
ösztönzése
A11 A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyepterületeken a
kezelés, hasznosítás extenzívebbé tétele; fás legelők kialakítása
A12 A vizes élőhelyek és felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák létfeltételeinek javítása
érdekében az elsődlegesen természetvédelmi célokat szolgáló vízvisszatartás széles körű
gyakorlati megvalósításának elősegítése
A13 Élőhelyrehabilitációs munkálatok elvégzése a megye védett természeti területein,
fajmegőrzési programok megvalósítása
A14 Klímaszempontok érvényre juttatásának ösztönzése a településrendezési tervekben,
mindenekelőtt települési zöldfelületek létesítésének ösztönzése
A16 Ökoturizmus feltételeinek javítása, szelíd turizmus térhódításának ösztönzése, kiemelten
a megyén belüli turizmus bővítése révén

Szemléletformálás:
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•
•
•

ISZ3 Bács-Kiskun megyei települési önkormányzatok klímaváltozással összefüggő
ismereteinek bővítése aktív szemléletformálási tevékenységek révén
ISZ5 A klímaváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos ismeretek
átadása a közoktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok számára
ISZ6 A klímaváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos ismeretek
átadása a Bács-Kiskun megyei felnőtt lakosság számára
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3.3 Kapcsolódás a térségi és helyi tervdokumentumokhoz
A továbbiakban a település és megye releváns tervdokumentumait vizsgáljuk meg, s azokban az
éghajlatváltozás megelőzéséhez kapcsolódó terveket/előírásokat emeljük ki:
Megyei Integrált Területfejlesztési Program:
A 2020-as határévig tervezett program felülvizsgálata hamarosan időszerűvé válik, addig is azonban
ez adja a legjobb támpontot a tervezett és (megvalósult) megyei beruházások tekintetében:
A dokumentum egyértelműen meghatározza a helyi mezőgazdaságot érintő kihívást, miszerint:
A Homokhátságon zajló gazdasági folyamatok átalakulásából látható, hogy az éghajlatváltozás miatt a
magas kertészeti kultúrával rendelkező térségek az ipar és mezőgazdasági termékfeldolgozás
irányában mozdult. A Homokhátság földrajzi kiemelésével ezen folyamatokat, valamint a magasabb
hozzáadott értéket képviselő feldolgozást célzó beruházásokat kívánjuk támogatni. A
munkahelyteremtés a foglalkoztatás bővítés mellett egyben a terület elnéptelenedéséhez vezető
elvándorlás csökkentésének is eszköze. A Homokhátság gazdaságának diverzifikációjában a táji és
környezeti örökség hasznosítása fontos szerepet kap. A hasznosítás elsődlegesen a turisztikai célú
fejlesztéseken keresztül valósulhat meg.
Direkt módon az éghajlatváltozás eseményeinek enyhítéséhez kapcsolódó ITP célok: 39
ITP5 cél: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés
A közlekedésfejlesztési intézkedések hozzájárulnak az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozás
mérsékléséhez. Bács-Kiskun megye déli fekvése, a homokhátságra jellemző táji jellege, valamint az
extenzív mezőgazdasági tevékenysége miatt különösen érintett az éghajlatváltozás hatásai
tekintetében. A vízhiány, az elsivatagosodás nemcsak a lakosság élhető környezet hatásfokát rontja,
hanem negatívan hat a vállalkozások tevékenységére, ami akár a területről való kivonulásukhoz is
vezethet. Az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés csökkenti az üvegházhatású
gázok kibocsátás, melyek egyébként fokozzák az éghajlatváltozást.
A város klímastratégiájának mitigációs céljai és intézkedései teljes mértékben támogatják a fenti célt.
ITP6 cél: Leromlott városi területek rehabilitációja
A lakosság életkörülményeinek javítása mellett a célkitűzés lényeges és várt eredménye, hogy az
életkörülmények hiányosságai, a mentális állapot, valamint az alapképzések hiánya miatt a munka
világából kiszakítottak ismételten megtalálják az aktív munkavállalási lehetőségeiket. A cél
megvalósításával tehát nemcsak a városkép javul, hanem a térség foglalkoztatottsága is.
Közvetve a közegészségügyi és épületkorszerűsítésre irányuló adaptációs célok és intézkedések
támogatják a célt.
A megye foglalkoztatási stratégiája is fogalmaz meg célokat a klímaváltozás kapcsán:
2. Átfogó cél: Az emberek és a környezet harmonikus együttélésének megteremtése

39

Forrás: Megyei ITP 16. oldal
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A cél elérésével a környezet és az emberi tevékenység kölcsönhatásainak fenntartható irányba
történő fejlesztését kívánjuk elérni olyan módon, hogy az javulást eredményezzen a klímaváltozásra
ható negatív tényezők ellenében. A célokhoz kapcsolódó eszközöket a Homokhátság, a tartósan
leszakadó perifériák és a tanyás térségek problémáira kívánjuk fókuszálni.
A foglalkoztatási stratégia és a megyei klímastratégia a szemléletformálási célokban egy ponton
összefonódik, melyet jelen települési klímastratégiában is meg kívánunk jeleníteni.
„- szükséges a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása, a klímaváltozáshoz alkalmazkodási
lehetőségek ismertetése, az alternatív, fenntartható, környezettudatos gazdálkodási formák és
termékportfóliók fejlesztése,”
Ezt az adaptációs célok és a zemléletformálási célok és intézkedése támogatják a klíamstartégia
szintjén.
Végül, de nem utolsó sorban ki kell emeljük Kunszentmiklós saját ITP programját:

71. ábra A települési és megyei ITP célok kapcsolódása a fenttarthatóság/klímaváltozás
tengelyen
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Az ITP program, mint a legtöbb hazai ITP anyag az EU2020 célkitűzéseihez, klíma oldalon az alábbi
pontokkal kapcsolódik:
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban;
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés
előmozdítása;
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban
Ezen pontok is beépültek a települési klímastratégia célrendszerébe mind a mitigáció, mind az
alkalmazkodóképesség területén. Az egyes mitigációs alcélok (épületenergetika, közlekedés,
hulladékgazdélkodás), az adaptációs célrendszer egyenként is támogatja a fenti célok teljesülését.
Ezen felül direkt ITP célrendszeri kapcsolódás, tematikus célok tekintetében:
T3 A természeti környezet fenntartható védelme, az épített környezet megőrzése, növekvő
környezet és energiatudatosság fokozása
•

•
•

•
•

•

az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a
lakóépületeket is;
egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és
katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése;
a hulladékágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok követelményeinek való
megfelelés és a tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató beruházási
igények kielégítése érdekében;
a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése;
a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az átalakuló
használatú területek) helyreállítását, szennyezésmentesítését és a légszenynyezettség
csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása;
a hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében, vagy a
légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság
javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása;

T5. Kiépített, megfelelő állapotú közművek és közlekedési infrastruktúra
•
•

•

intelligens alacsony és közepes feszültségen működő elosztórendszerek fejlesztése és
kialakítása; alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson,
különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a
kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását;
a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok
követelményeinek való megfelelés, és a tagállamok által megállapított, e követelményeken
túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében;
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Ezeken felül pedig a T1 célkitűzés részlegesen, de illeszkedik a Homokhátságot érintő klímakihívások
közé:

T1.A foglalkoztatottság javulása munkahelyteremtés, vállalkozásösztönzés révén
8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása
tengelyen:
•

•
•
•

•

az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a
munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi
foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is;
önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és
középvállalkozások létrehozása;
üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, a
mikrovállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása;
a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az
adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók
átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az
ezekhez való hozzáférhetőség javítását;
helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek a(z)
1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alkalmazási körén kívül esnek;

Bár a fenti elemek nem direktben az éghajlatváltozáshoz kötődnek, de az erős gazdaság és a helyi
lakosok vagyonnövekedése segíti őket a klímaváltozás negatív hatásaira való felkészülésben és a
fellépő veszélyek átvészelésében.
Környezetvédelmi program
A helyi környezetvédelmi program közel 50 célterületet fogalmaz meg az egyes beavatkozásokra, így
a klímastratégia adaptációs és mitigációs szempontjait leginkább támogató intézkedések kerülnek
beidézésre a programból:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Belterületi zöldfelületek növelése, fásítás a klímavédelmi zöldítési elvárások figyelembe
vételével, lehetőleg őshonos növényfajtákkal.
A lakosság tájékoztatása a hulladékok tüzelőanyagként történő elégetéséről, valamint a
nyílt téri hulladékégetésről, és annak környezet-egészségügyi valamint jogi
következményeiről
A közkifolyókon képződő veszteség csökkentése korszerű eszközök felszerelésével.
A külterületi lakóingatlanok vezetékes vízbekötésének támogatása.
A Kunbábonyi településrész a szennyvíz közcsatorna hálózat kiépítése.
A települési folyékony hulladék leürítő rekultivációjának elkezdése.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás színvonalának
emelése, közszolgáltató hosszabb időszakra való megbízása.
A felszín alatti vizeket használó fúrt kutak engedélyezésének elősegítése.
A felszín alatt vizek közül a termálvíz minél sokoldalúbb hasznosítása (termálfürdő,
geotermikus fűtés) lehetőségeinek megvizsgálása, lehetőség szerinti megvalósítása.
A városon keresztülfolyó felszíni vizek, pl. Bakér vízminőség védelmének megszervezése
–eutrofizációs jelenségek visszaszorítása.
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11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Tájékoztató előadások szervezése és tájékoztató anyagok készítése a háztartásokban
használt vegyi anyagok (tisztító szerek, vegyszerek) termőföldre gyakorolt hatásairól
A biokultúra megismertetése és terjesztése a lakosság körében
Az öko/biogazdálkodást folytató termelők bemutatása, a városi rendezvényeken való
részvételük támogatása
Növelni kell a település zöldterületeinek jelenlegi arányát hosszú élettartammal
rendelkező, a termőhelynek megfelelő, betegségeknek ellenálló őshonos fajok
telepítésével
Virágos területek megnövelése a zöld felületeken belül
A helyi lakosság és intézmények bevonása a települési zöldfelületek fenntartásába
A város térségében lévő természeti értékek megismertetése, bemutatása az itt élő
lakosságon kívül az idelátogató turistáknak, a valós környezetben és a Virágh Kúria
Múzeumban is.
Az invazív fajoktól való mentesítés, helyettük őshonos fajok telepítése
A mezőgazdaságilag kedvezőtlen területek ökológiai szempontú hasznosítása (pl.
erdőtelepítés) népszerűsítése.
Önkormányzati tulajdonú és kezelésű, valamint védetté nyilvánított épületek,
építmények állagának további javítása és karbantartása
Meglévő kerékpárút felújítása és új kerékpárutak létesítése lehetőség szerint a városon
belül és a környező települések irányába

A környezetvédelmi stratégia jóval több intézkedést tartalmaz, ám fentieket integráltuk a helyi
klímastratégia célrendszerébe és intézekdéseinek tartalmába.
Településképi Arculati Kézikönyv Vonatkozások:

72. ábra A meghatározó településképi területtípusok

102

Az aruclati kézikönyv jól lehatárolható (eltérő védelmi igényekkel rendelkező) infrastruktúra
területeket határoz meg a településen belül, ezek védelme, és a viharok elleni sérülékenységének
csökkentése a klímastratégia 2030-2050-es időtávján is fontos tényező.
Helyi gazdaságfejlesztési program
A helyi gazdaságfejlesztési program tartalmi elemei lehetővé teszik a hatékony adaptációs védekezés
és mitigációs akciók megvalósítását, különösen a mezőgazdaság, iparfejlesztés és
közlekedésfejlesztés területén. Utóbbi 2 terület fejlesztése azonban potenciális konfliktusterület is
egyben, ezért a részletes fejlesztési projekek megvalósításakor mindenképp indokolt azok
klímaszempontú értékekése. Az iparfejlesztés lehetőleg energiaintenzív áagazatokat részesítsen
előnyben, lehetőség szerint zöldterület felhasználás nélkül és megújulóenergia használatra építve. A
közlekedésfejlesztés esetén az elkerülő út megépítése mellett a belváriosi forgalomcsillapítással, a
nem motorizált közlekedés előtérbe helyezésével kell együtt megvalósuljon.
Alapvető célelemek:
Mezőgazdaság
(Ki kell alakítani olyan fogadó helyeket is, ahol a mindennapi gazdasági tevékenységbe - az
állatetetésbe, a földművelésbe, gyümölcsszedésbe, zöldségszedésbe, művelésbe, - érdeklődő magyar
városi vagy külföldi turisták a munka aktív részeseiként megismerkednének a paraszti gazdálkodás
olyan örömeivel, olyan apró fogásaival, amelynek következtében sokkal pozitívabb kép alakul ki a
városi, illetve külföldi emberben a magyar gazdaságokat illetően. Néhány ilyen mintagazdaság már
működik Bács-Kiskun megyében, és el kell érni azt, hogy a Szabadszállási Gazdakör Leader csoport
olyan erőforrásokkal koncentráljon ide, ami majd olyan irányba tereli a gazdákat, melynek
következtében felgyorsulhat és megerősödhet a falusi turizmus. Kunszentmiklós környéki tanyákon,
vagy akár Kunszentmiklós széli kisgazdaságokban is alkalmas helyeket lehet kialakítani ennek a típusú
vendégfogadásnak)
Iparfejlesztés
(Kunszentmiklóson az elmúlt időszakban több vállalkozás is bővült, vagy tervei között szerepel a
bővítés. Ilyen például a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft, Pentacolor Kft., a Schneider - Electric Energy
Kft. vagy az Élber Kft. Jelenleg a településen már csak kevés hasznosítható ipari terület van. Az
önkormányzatnak törekednie kell a településfejlesztési feladatai ellátása során, hogy a
munkahelyteremtés érdekében az ipari fejlődés területigényét figyelembe vegye.)
Közlekedésfejlesztés
(A lakott terület és a városközpont szempontjából a legjelentősebb közúthálózati fejlesztési terv a
rendezési tervben szereplő gyűrű irányú elkerülő út, amelyet elsősorban a közúthálózat szerkezeti
hiányossága és a megnövekedett teherforgalom indokol. Ennek, a hálózaton megjelenő nagy
forgalom esetén, elsődleges funkciója a városközpont tehermentesítése és a településrészek
közvetlenebb megközelítésének javítása.)
IT
(Célszerű lenne az előttünk álló ciklusban az önkormányzat irattárában található teljes iratanyag
elektronikus formában történő rögzítése. A feladat elvégzésével megoldódna az egyre szaporodó
dokumentumok helytakarékos és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tárolása, valamint jelentős
iroda, illetve raktárhelyiséget nyernének az intézmények.)
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4.0 Jövőkép és célrendszer: A nemzeti klímapolitikából levezethető
városvédelmi célok azonosítása
4.1 Városi klímavédelmi jövőkép
Bár a város klímastratégiája alapvetően középtávra (2021-2030) készül, de a megvalósítást jelentős
mértékben elősegítheti, ha többféle időhorizontú jövőkép felvázolására is sor kerül. Ez segíthet a
sokféle megfogalmazott fejlesztési igény, az akciók fontossági és időbeni sorrendjének
azonosításában, az országos és uniós fejlesztési periódusokkal összhangban lévő célrendszer és
intézkedéshalmaz megfogalmazásában. A több időtávot átfogó jövőképek legalább teoretikus
kidolgozása jobb mozgásteret biztosít arra, hogy a külső és belső környezet változásaihoz igazodva
módosítsuk a tervezett intézkedéseket, hogy a kitűzött célok megvalósítása ne csorbuljon.
Kunszentmiklós város Klímastratégiájában három szakaszra készült jövőkép. A rövid távú jövőkép a
2021-27-es európai uniós fejlesztési időszak első időszakát lefedve 2024-ig nyújt kitekintést. A
középtávú jövőkép az EU-s klíma és energiakeretrendszerhez illeszkedve a következő időszakra 2030ig került meghatározásra. A hosszú távú jövőkép az EU 2050-re szóló stratégiai keretrendszerének (A
klímasemlegesség elérése 2050-ig. Hosszú távú stratégiai terv a virágzó, modern, versenyképes és
klímasemleges Európai gazdaságért) megfelelően jelöli ki a települési klímastratégiai irányokat.
A városi klímastratégia végrehajtására egy települési önkormányzatnak számos lehetősége kínálkozik,
mindenképp szűkíti azonban mozgásterét az eszközrendszerének és hatáskörének korlátozottsága. Az
önkormányzati feladatköröket elemezve elmondhatjuk, hogy jelentős részben közvetlen, vagy
közvetett módon kapcsolódnak a klímavédelem kérdésköréhez. Kijelenthetjük, hogy a
klímavédelemmel elsősorban a következő területeken lehet közvetlen ráhatása az önkormányzatnak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
lakás- és helyiséggazdálkodás;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
távhőszolgáltatás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

Az önkormányzatok jogi lehetőségei szélesebbek a településrendezés, a városüzemeltetés,
várostervezés, városi infrastruktúra, katasztrófavédelem, vízügy, helyi közlekedés, helyi gazdaság és
idegenforgalom területén.
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A KTSZ módszertana szerint az OECD a városirányítás alábbi négy lehetőségét sorolja fel a városi
klímapolitika alakítása terén:
•
•
•
•

Az önkormányzat, mint fogyasztó – pl. önkormányzati intézmények energia- és klímatudatos
üzemeltetése, környezetbarát közösségi közlekedés kialakítása.
Az önkormányzat, mint közvetítő – elősegítheti magán és közösségi partnerek között az
együttműködést klímabarát beruházások érdekében.
Az önkormányzat, mint szolgáltató – a települési szolgáltatások anyagi és infrastrukturális
eszközein keresztül, mint tulajdonos, vagy mint megrendelő pl. a hulladékgazdálkodásban,
zöldfelületek alakításában, energiaellátásban, közlekedésben, vízellátásban.
Az önkormányzat, mint szabályozó – rendelkezéseket hozhat az üvegházgáz kibocsátás
csökkentése, illetve alkalmazkodást segítő intézkedések, beruházások érdekében40

A fenti módszertani elemek alapján Kunszentmiklós klímavédelmi jövőképe és célrendszere is a fent
meghatározott lehetőségek és szerepkörök figyelembevételével került megfogalmazásra.

A település jelmondata:

A kunszentmiklósi természeti környezet, kulturális értékek megőrzésével a város a
fenntarthatóságot támogató városfejlesztési- és üzemeltetési rendszert, komplex
vízgazdálkodási rendszert kialakítva, a zöldterületeket és természetvédelmi területeket
növelve, fenntartható tájgazdálkodást előtérbe helyezve erősíti klímavédelmi adaptációs
kapacitásait, mellyel párhuzamosan az önkormányzati intézmények, a lakosság és a vállalatok
számottevően csökkentik a város ÜHG kibocsátását az energiahatékonyság és helyi megújuló
energiák fejlesztésével.

4.2.

Rövid távú jövőkép

A jelenlegi EU finanszírozási ciklus első éveihez illeszkedő idősíkon (2021-2024) leginkább a most
látható hazai és EU-s támogatások által ösztönzött ÜHG csökkentési, adaptációs és
szemléletformálási fejlesztésekben gondolkozhatunk. Érdemes olyan célokat előtérbe helyezni az
első időszakban, amelyek kevésbé beruházás igényesek, ugyanakkor a lakosság, a célcsoportok
jelentős része azonosulni tud velük és mozgósító erejük van. Fontos szempont lehet a célok
kijelölésénél az is, hogy lehetőség szerint a célok megvalósulása támogassa a település általános
gazdasági és társadalmi fejlődését is. Ezért a célok megfogalmazásánál a következőket kell
figyelembe venni:

40

Forrás: KBTSZ Klímastratégia módszertan 35. oldal
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•
•
•

Motiváló erejű, kisebb részcélokat megvalósító zöld projektek, szemléletformálási akciók
gyors megvalósítása
A jelentősebb ÜHG csökkentési célok és adaptációs kapacitások megalapozása a
rendelkezésre álló forrásokkal
Távlati célok elérését segítő komplexebb rendszerfejlesztések azonosítása

Fentiek már rövid távon is jelentős mértékben hozzájárulhatnak a látható klímavédelmi
eredményességhez: iskolai és intézményi szemléletformálási akciók, önkormányzati intézmények
energetikai fejlesztése, hőhullámok elleni akcióterv kidolgozása, belvizek és aszályok elleni komplex
védekezés a fenntartható vízgazdálkodás jegyében, városi zöldfelületek növelése, fejlesztése. A város
eredményesen szerepel a klímavédelmet is támogató uniós hazai pályázatokon, az önkormányzati
ingatlanok újabb 25%-a energetikai felújításra kerül, a városi zöldfelületek 20%-kal nőnek. A helyi
klímavédelmi kezdeményezések, akciók elérik a lakosság 25%-át aktív módon. Elkezdődik a lakossági
és vállalati ingatlanok energiahatékonysági felmérése. Megvalósul a komplex aszály- és belvízvédelmi
fenntartható vízgazdálkodási rendszer 1. üteme.

4.3.

Közép távú jövőkép

2030-ig a helyi klímavédelmi alkalmazkodási intézkedések támogató információs rendszere kiépül,
beleértve a környezeti információ szolgáltatási, előrejelzési, térinformatikai alapú
területgazdálkodási, üzemeltetési rendszereket. Nő a városi zöldfelületek és vízfelületek aránya, a
fenntartható, vízmegtartáson alapú vízgazdálkodás rendszere kiépül, az önkormányzati
közintézményi épületek 50%-a komplex energetikai felújításra kerül, a megújuló energiák
közintézményi hasznosítása 30% feletti arányt ér el. A mezőgazdaságban az aszályhelyzethez és a
belvizes helyzetekhez jól alkalmazkodó gazdaságok termésátlaga nem csökken a korábbi időszakkal
összevetve. Teljes területen és funkcionalitásban elkészül a komplex aszály- és belvízvédelmi
fenntartható vízgazdálkodási rendszer.
Felnő az a korosztály és érdemi szerepet játszik a város társadalmi-gazdasági életében, amely
nagyrészt a helyi klímavédelmi fejlesztéseknek köszönhetően helyben képzeli el a jövőjét és a
fenntarthatóság, alapvetően meghatározza a viselkedési és magatartási jellemzőit. Ennek
köszönhetően a lakosság jelentős része tisztában lesz az alapvető klímaváltozási folyamatokkal, helyi
hatásaikkal, az éghajlatvédelmi intézkedések jelentőségével, a fő klímavédelmi stratégiai célokkal,
amely segíti a nagyobb szabású, beruházási és megújulú energiás intézményi, vállalati és háztartási
szintű projektek, megvalósítását is.

4.4.

Hosszú távú jövőkép

A hosszú távú jövőképet meghatározza EU-s dimenzióban a Green New Deal, ami a 2050-re szóló
stratégiai keretrendszer. Ehhez kapcsolódik a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2 Dekarbonizációs
útiterve, a célkitűzés az, hogy 2050-re Európa és így hazánk is közelítsen a teljes
karbonsemlegességhez. A nulla ÜHG kibocsátású gazdaságra való áttérés érdekében az Európai
Bizottság 1000 milliárd EUR értékű beruházáscsomagot tervez. Ennek keretében a gazdasági, a
közlekedési és az energiaszektor ambiciózus újragondolását valósítanák meg annak érdekében, hogy
Európa vezető szerepet töltsön be a klíamváltozás elleni fellépésben.
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Kunszentmiklós e célrendszernek megfelelvén megvalósítja a közel 0, alacsony ÜHG kibocsátású,
kreatív iparágakon, ökológiai örökség turizmuson alapuló gazdasági környezetet. A
személyszállításban döntő mértékben megújuló energiával működő közösségi közlekedési, és egyéni
közlekedési módok (pl. e-kerékpár) a meghatározók, csökken a motorizált közlekedési módok
jelentősége a helyi közelekdésben. A megújuló energiák közintézményi hasznosítása 100%-os arányt
ér el, a város közintézményi épületállományának 100%-a energetikailag felújított, alacsony
energiafogyasztású.
A Kiskunsági Nemzeti Park területéhez csatlakozó új telepítésű erdők, újonnan kijelölt helyi
védettségű természetvédelmi területek biztosítják a természetes életközösségek jobb
alkalmazkodóképességét, erősítik a biodiverzitást, kedvezően befolyásolva a település mikroklímáját
is. A jól működő fenntartható településüzemeltetési és fejlesztési rendszer, valamint a vízmegtartást
is elősegítő belvíz elhárítási rendszer segíti a klímaadaptációt. A lakóingatlanok jelentős része,
mintegy 10%-a megfelel a passzív ház követelményeknek, elterjedt a helyi, természetes építőanyagok
használata, a klímabarát megoldások (csapadékáteresztő burkolatok, passzív árnyékolás, közösségi
kertek stb.).
A lakosság nemcsak ismeri az alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez szükséges gyakorlati védekezési
ismereteket (pl. viharkárok, hőhullámok, belvizek elleni fellépés), hanem azokat rutinszerűen
alkalmazza, a közösségi élet és a civil önszerveződés fontos területe a klímaváltozás elleni fellépés. A
vállalkozások stratégiájának és működésének egyik kulcseleme a fenntarthatóság.

4.2 Dekarbonizációs és mitigációs célok
A következőkben bemutatott számszerű kibocsátás csökkentési célok a mitigációs helyzetelemzésben
található kibocsátási leltár összeállítása során alkalmazott számítási módszertanon alapulnak. Ebből
következik, hogy azok teljesülése, nyomonkövetése, kiértékelése is csak ugyanezen módszertan
bázisán lehetséges. A nemzeti szintű és a megyei klímaváltozási stratégiában célul tűzött
kibocsátáscsökkentési célok alapján Kunszentmiklós közép- és hosszútávon az alább bemutatott ÜHG
kibocsátás mérséklési célokat tűzi ki.

Bázisév (2019)
2030
2050
kibocsátott ÜHG mennyisége (t/év CO2 egyenérték)
28 682
16 544,4
9209,9
csökkenés mértéke bázisévhez képest (%)
0
42,3
67,8

107

Az alábbi táblázat részletesen összefoglalja az egyes ÜHG csökkentési célokat, szakmaterületenként.

Települési
Bázisidőszak
dekarbonizációs célok (átfogó céloknál
és részcéljaik
összesített)
t CO2
ME
A
település 16.793,46
energiafelhasználásból
adódó
ÜHG
kibocsátásának
csökkentése
M-1 Lakossági energia
eredetű (villany+ gáz)
10474,03
ÜHG
kibocsátás
csökkentése
M-2
Nagyipari
szereplők
energia
eredetű
ÜHG 1400
kibocsátás
csökkentése
MK- Helyi közlekedési
eredetű
ÜHG
kibocsátás
csökkentése
M-3
Személygépjárművek
járműkm mutatójának
csökkentése
M-4 Alternatív hajtású
járművek arányának
növelése
MH- Hulladék eredetű
ÜHG
kibocsátás
csökkentése
M-5
Lerakott
települési
hulladék
csökkentése
M-6
Települési
folyékony
hulladék
csökkentése

2998,28

2030
t CO2

2050
t CO2

8902,926

50%

15%

50%

10%

50%

1260

29,1%

33,2%

2125

15%

20%

15%

35%

40%

15%

40%

49%

20%

20%

4451,463

630

2000

2000

n/a

510,58

25%

6297,8

2125

2530

Kibocsátás
csökkentés
%-a, 2050

12595,1

2500

3040,58

Kibocsátás
csökkentés
%-a, 2030

1824,348 912,174

1518

306,348

759

153,174

73. ábra A Dekarbonizációs célok rendszere 41

A mitigációs, ÜHG csökkentési célok meghatározásakor figyelembe kellett venni a mitigációs
potenciált, a települési fő aktorok teherbíró képességét, hiszen a gazdasági-társadalmi fejlődés
céljaival, az életminőséggel jelentősebb konfliktusban nem kerülhetnek a klímavédelem célkitűzései.

41

KBTSZ módszertan alapján saját szerkesztés
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Ugyanakkor hosszú távú célként már meg lehet fogalmazni a karbonsemlegességet, még akkor is, ha
egy ekkora technológiaváltáshoz Kunszentmiklós adottságai okán a 3 évtized kevésnek tűnik.
A fenti számszerűsített célkitűzésekből differenciáltan tudják kivenni a részüket az egyes ágazatok,
illetve fő települési szereplők. A jelenlegi évtizedben, 2030-ig leginkább az energiahatékonysági
beruházásoktól, illetve megújuló energiaforrásokat, főként a napenergiát felhasználó
épületenergetikai korszerűsítésektől várható az ÜHG kibocsátás érdemi csökkenése. A
közintézmények esetén számos jó példát látunk az elmúlt évekből, ugyanakkor még számos olyan
középület található a településen, amelyek épületenergetikai korszerűsítése indokolt. A lakosság
épületenergetikai beruházásai volumenüket tekintve szintén korlátozottak voltak, így jelentős
megtakarítási potenciált jelentenek. Az ipari szereplők energiahatékonyságának növelése is
kimutatható megtakarításokat érhet.
A közlekedési ÜHG kibocsátások érdemi csökkentésre kevésbé a közlekedési-szállítási igények
mérséklésétől, sokkal inkább a közlekedés megújuló energia alapú átállásával, a közösségi közlekedés
korszerűsítésével és a mikromobilitás elterjedésétől várható (pl. e-kerékpár, pedelec). Az alternatív
hajtásláncok nagyarányú elterjedése az előrejelzések szerint ugyanakkor inkább 2030 után várható.
Így Kunszentmiklós 2030-ra vonatkozó mitigációs céljának elérésben a közlekedési eredetű
kibocsátások mérséklése alárendelt szerephez juthat csak, ellentétben a 2050-re már jelentősebb
szerephez juthat, de mivel a bázis volumene sem jelentős, ezért nem érheti el az energiafelhasználási
megtakarítások nagyságrendjét.
Kisebb megtakarítás elérhető a hulladékszektorban is, elsősorban a települési szilárdhulladék
mennyiségének csökkentésével, ott is elsősorban a szerves jellegű és élelmiszerhulladék
minimalizálásával.

4.3 Adaptációs célok
4.3.1 Általános célok
Az adaptációs célok két részre oszthatók, első halmazukat az ún. általános adaptációs célok, míg
másik részüket a specifikusan egy adott helyi területre, csoportra, értékre fókuszáló ún. specifikus
adaptációs célok képezik.
Az általános adaptációs célok kijelölése a problémafa alapján történt, mégpedig oly módon, hogy „A
település sérülékenysége átlagos, de több éghajlatváltozási problémakör hatása jelentős” formában
rögzített fő problémát előidéző – második sorban szereplő – problémák mindegyikének megoldása
legalább egy önálló célként jelenjen meg. Ennek megfelelően az alábbi átfogó adaptációs célt
határozzuk meg: „A sérülékeny hatásviselő szektorok és szereplők klímaváltozási hatásokkal
szembeni alkalmazkodó-képességének erősítése”.
Az általános adaptációs célok a következők:
AÁ-1 CÉLKITŰZÉS: A klímaváltozás egészségügyi kockázatainak mérséklése a humán
alapszolgáltatások felkészültségének növelésével, elsősorban a szociális, idősellátó, és
egészségügyi alapellátó rendszer fejlesztésével
A klímaváltozás által előidézett fokozódó társadalmi kockázatok jó része közegészségügyi
kockázatként azonosítható. Ez elsősorban a nyári hőhullámok intenzitásnövekedésére, a szélsőséges
időjárási események által okozott veszélyhelyzetekre, a klímaváltozás miatt megjelenő új korokozók
által terjesztett új betegségekre vezethetők vissza. Kunszentmiklós sérülékenysége nagyon erős e
tekintetben, a várható halálozási többlete így is elérné a beavatkozások nélkül a 2021-2050 közötti
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időszakban a 25%-ot. Fentiekből következően több fejlesztési irányt is azonosíthatunk, az egyik a
település mikroklímájának kedvezőbbé tétele a zöldfelületek és vízfelületek bővítésével,
épületenergetikai korszerűsítésekkel, a passzív árnyékolás technikák alkalmazásával, másrészt a
megelőzésben döntő jelentőségű egészségügyi és szociális intézményrendszer felkészítése a
veszélyeztetett lakosságcsoportok kezelésére a hőhullámok idején. Fontos szerepe lehet a célzott
lakossági kommunikációnak, kampányoknak a helyi médián és civil szervezeteken keresztül.
Települési hőségriadó terv kidolgozása és alkalmazása segítheti a koordinált cselekvést.

AÁ-2 CÉLKITŰZÉS: A város területén található természetvédelmi területek ökológiai állapota
javuljon, a város és a KNP klíma- és természetvédelmi partnersége erősödjön, a lakosság
környezeti szemlélete, öko- és klímatudatossága fejlődjön
A közigazgatási terület mezőgazdasági termelésre alkalmas területein a vízszintcsökkenés
katasztrofális hatásokkal birt, a rossz talajminőségű, természetes vegetációval rendelkező,
természetvédelmi értékkel bíró területeken szintén káros hatások jelentkeznek, főként tavaszi és őszi
időszakos kiszáradás a térség problémája. A csatornarendszerek egységes agrár és természetvédelmi
koncepció menti átalakítása szükséges. A környék agrárgazdaságának és a természetvédelmi
szervezeteknek az együttműködését javítani kell annak érdekében, hogy a túlzott vegyszerhasználat,
emberi zavarás, a fokozottan védett MAB területek sérülékenysége csökkenjen.
A lefolyástalan, pangóvizes területek fontos élőhelyek, a belterülethez közeli magas belvíz azonban
tájhasználati konfliktust szül. Ezt egységes szemléletben kell egy vízmegtartást előtérbe helyező
infrastruktúra fejlesztéssel megoldani.
A védett területek a közigazgatási terület jelentős szeletét elfoglalják. Az önkormányzati befolyás
ezeken a területeken alacsony, a KNP, mint a terület kezelője és részben tulajdonosa ezen
földrészleteket a védettségi és környezeti, élőhelyi igények szerint kezeli. A hatósági és
önkormányzati kommunikáció részleges hiánya a különböző védettségi szinteknek megfelelő,
ökológiailag helyes kezelést a gyakorlatban sokszor gátolja ezért a koordináció és kooperáció
fejlesztendő. A védett területek miatt a városi területhasználat, a belterületbe vonás erősen
korlátozott, ezért a klímavédelmi szempontok érvényesítése okán (pl. pihenőerdő kialakítása) a
fejlesztési koordináció erősítése szükséges.
A védett területek magas aránya ellenére kevés oktatási célú terület, tanösvény található a területen.
A település lakóinak környezeti nevelésével az identitástudat, a klímatudatosság és a fenntarthatóság
iránti elkötelezettség növelhető.
AÁ-3 CÉLKITŰZÉS: A megváltozott éghajlathoz, aszályhoz igazodó területhasználati módok,
talajművelési eljárások, megfelelő fajtaválasztás, a víztakarékos öntözés, továbbá a vízvisszatartást
érvényesítő vízgazdálkodási gyakorlat segítségével a szántóföldi növénytermesztés és a rét- és
legelőgazdálkodás lehetőségei ne csökkenjenek, a mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége
fennmaradjon
Kunszentmiklóson a rendszerváltást követően a tájszerkezet teljesen átalakult, ami a nagy
kiterjedésű, összefüggő területek felaprózódásához vezettek. Az új tulajdonosok gyakran az előző
gazdálkodási módnál intenzívebb területhasználatot követtek, illetve nagyon gyakori volt az is, hogy a
korábbi földhasználati módot megváltoztatták. A földtulajdoni szerkezet és a földhasználati módok
változásával - a természetvédelmi földhasználat kialakulásával - azonban kedvező folyamatok is
megindultak, például a gyenge termőképességű területeken a tulajdonosok fokozatosan felhagynak a
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gazdálkodás erőltetésével. Az intenzív gazdálkodásból kikerülő további területek lehetőséget kínálnak
a természetvédelmi, vidékfejlesztési és extenzív agrárgazdálkodási célok összehangolására, a
meglévő tervek újragondolására, a korábban megsemmisített élőhelyek visszaalakítására is.
Jellegzetes tájszerkezeti sajátosság a tanyaközpontok és környezetük parcellarendszere, amely a
település növénytermesztésének gerincét képezi. Az állattenyésztés szerepének csökkenésével,
illetve a víziszárnyasok tartási feltételeinek szigorodásával (beltéri állattartás részarányának
növekedése) a Kunszentmiklós környéki legelők (37,8%) és kaszálók (1,1%) folyamatosan
természetközeli területekké alakulnak. A legeltetés visszaszorulása elindítaná a szukcessziós
folyamatokat, ezért a Nemzeti Park fontos feladata a védett laposok folyamatos legeltetése.
A mezőgazdaság az éghajlatváltozásnak egyik leginkább kiszolgáltatott ágazat. Kunszemtmiklóson az
aszálykárok fokozódására kell felkészülni a következő évtizedekben, a sérülékenység erős. Új növényi
kártevők, invazív fajok elterjedése is növeli a sérülékenységet. A potenciális hatás elsősorban a
tavaszi vetésű szántóföldi növények terméshozamainak szignifikáns visszaesésében mutatkozhat
meg, de érinti az összes jelentős szántóföldi kultúrát, így az őszi búzát, kukoricát, napraforgót
egyaránt. Célunk, hogy az éghajlatváltozáshoz igazodó művelési módszerek, technikák
alkalmazásának, megfelelő fajtaválasztásnak és a vízmegtartásnak az ösztönzésével az éghajlati
viszonyok kedvezőtlenebbre fordulása ellenére is sikerüljön hosszú távon fenntartani a
mezőgazdasági termelés jövedelmezőségét. Emellett cél a zártkerti zónában és családi házaknál a
helyi, házi élelmiszertermelés újbóli jelentős pozícióba helyezése, a szőlő- és gyümölcskultúra, a
veteményes kertművelés felélesztése progresszív új termelési módszerek és fogyasztói közösségek
alakításával. Új helyi, elsősorban ökotudatosan előállított, biogazdaságokból származó termékek,
márkák, védjegyek kialakítására kerül sor.
AÁ-4 CÉLKITŰZÉS: A helyi megújuló energia potenciál feltérképezésével, a kapacitások jobb
kihasználásával az energia autonómia növelése, elsősorban a napenergia és geotermikus energia
decentralizált használatának és kiserőművek létesítésének előkészítésével
A város az előzetes kalkulációk alapján jelentős megújuló energia potenciállal rendelkezik, melynek
kihasználására a közintézmények vonatkozásában számos terv készült és néhány kapcsolódó
beruházás már megvalósult. Az egyre költségesebb egyedi vezetékes földgázellátás az
intézményekben a tervek szerint átváltásra kerül energetikailag kedvezőbb környezetbarát
rendszerre a geotermikus energiai vagy napenergia adottságokra építve. A fejlesztés után az önálló
fűtési rendszerek a geotermikus távhőellátó rendszer részeként közös termelőbázisról működnének,
optimalizált nagyságrendben, a gázüzem csúcsrajáratási lehetőségének biztosítása mellett.
Kunszentmiklós Önkormányzat fenntartásában lévő
energiahatékonyság növelő beruházásai a következők:
•

•
•
•

intézmények,

hálózatok

tervezett

Geotermikus energiahasznosítás és közműrendszer kiépítése, hőközpontok telepítése az
alábbi önkormányzati fenntartású közintézményekbe: tervezett fürdő épülete, Miklóssy
János Sportközpont, Varga Domokos Általános Művelődési Központ, Városháza, Virágh
Gedeon Szakközépiskola és a Szakiskola Tanműhelye, Kollégiuma, Rákóczi utcai Általános
Iskola
Napenergia alapú villamosenergia termelés a Városi Sportcsarnok és Uszodában, napelemes
áramtermelés
Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal épületének napelemes rendszerrel történő ellátása
Endrédy úti Általános Iskola fejlesztése, padlásfödém utólagos hőszigetelése, külső
nyílászárók cseréje, biomassza (pellet) kazánok beépítése, világításrendszer korszerűsítése,
napelemek alkalmazása hálózati villamosenergia-termelés céljából
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•
•
•
•
•

A városi közvilágítás energiatakarékos megújítása
Szociális Otthon épületének födém hőszigetelése, hőszivattyú, háztartási méretű kiserőmű
létesítése
Kossuth L. u. 7. szám alatti ingatlan homlokzati és födém hőszigeteése, hőszivattyú,
háztartási méretű kiserőmű létesítése
Gárdonyi G. utcai és Petőfi lakótelepi óvoda homlokzati és födém hőszigeteése, hőszivattyú,
napelemes rendszer kiépítése
Endrédy utcai művelődési háznál hőszivattyú, napelemes rendszer kiépítése

A közintézmények megújuló energiával való működési lehetőségeinek felmérése mellett még
fontosabb a lakossági lakóingatlanok pontos energetikai felmérése és a megújuló potenciál
érvényesítése lehetőségeinek felmérése. Ennek érdekében részletes energetikai-műszaki
ingatlankataszter készítése szükséges.
Autonóm energetikai okoshálózat (smart grid) koncepciójának kialakítása helyezné rendszerbe,
egységes koncepcióba a fenti fejlesztési elképzeléseket.
AÁ-5 CÉLKITŰZÉS: A belvizek és aszályok komplex kezelése érdekében a fenntartható
vízgazdálkodást, vízmegtartást előtérbe helyező komplex csapadékvízkezelési infrastruktúra jöjjön
létre, amely megteremti az érintett ágazatok (települési önkormányzat, vízügyi intézményrendszer,
Kiskunsági Nemzeti Park, mezőgazdasági termelők, vállalatok, lakosság) együttműködését,
korszerűsíti a közterületi csapadékvíz kezelés infrastruktúráját, és ösztönözi a lakosságot a
csapadékvíz helyben történő hasznosítására
A változó klíma egyik jellegzetessége az aszályos periodusok váltakozása heves vagy hosszan tartó
csapadékeseményekkel, ami a víz, mint erőforrás szerepét értékeli fel, és a vízzel való gazdálkodás
jelentőségét erősíti. A belvízes és aszályos helyzetek kezelése magasabb szintű együttműködést, a
konvencionális műszaki szemlélet átalakítását és lakosság attitűdváltását igényli. A külterületek
művelését végző természetvédelmi, mezőgazdasági szereplőknek a megelőzésre kell koncentrálnia:
adekvát területhasználattal (folyamatos növényi borítás biztosítása, megfelelő agrotechnológiák,
legeltetés) a megfelelő vízrendezési létesítmények (vízelvezető árkok, csatornák, víztárolók és
záportárolók kialakítása) segítségével az aszályok és hirtelen lezúduló nagycsapadékok vagy tartósan
csapadékos időszakok negatív hatása jelentősen csökkenthető. A csapadék és záportározók
létesítése, a csatornák mederrendezése szükséges teendő.
Kunszentmiklós Város területén az alábbi területek esetében volt visszatérő probléma a bel- és
csapadékvíz elvezetése: Balogh József utca, Kis utca, Határ utca, Ősz utca, Virág utca, Bartók Béla
utca, Kőris utca, Akácfa utca, , Liszt Ferenc utca, Mikszáth utca, Dobó K. utca, Vasút utca, Gárdonyi
utca, Bocskai utca, Erkel Ferenc utca, Ady utca, Zsák utca, Rózsa utca, Szélső utca, Kun utca, Rákóczi
utca, Szabadság utca, Büge utca, Városkapu Park és Bak-ér csatorna. Javasolt, hogy a város bel- és
csapadékvíz- elvezető rendszerének bővítését, felújítását a fentebb felsorolt releváns területeken
kezdjék meg.
Kiemelt jelentőségű, hogy ne kizárólagosan műszaki szempontból kezeljük a kérdést, hanem a
fenntarthatósági szempont legyen a vezérlő elv, ökológiai szempontból kedvezőbb
területhasználatok előtérbe helyezésével, melynek eredményeként a természetes rétek, legelők,
vizes élőhelyek, ökológiai folyosók helyreállítása, megóvása válik lehetővé.
Hasonlón fontos a belterületi csapadékvíz menedzselésének progresszív, klímaszempontokat
előtérbe helyező kialakítása. A belterületi közterületi csapadékvízgyűjtés, tározás kiterjesztésével,
közterületi záportározók, bioárkok, esőkertek létesítésével, a családi házak kertjeinek hasonló
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szemléletű átalakításával, kiegészítve a szürkevíz hasznosítással nemcsak a belvizes és aszályos
helyzeteket kezelhetjük fenntartható módon, de kedvezőbbé tesszük a mikroklímát, csökkentjük a
keletkező szennyvíz mennyiségét és az abból fakadó ÜHG kibocsátást is.
A városi Környezetvédelmi Program által megfogalmazott ívóvíz- és szennyvízinfrastruktúra
fejlesztési célok ide is besorolhatók:
•
•
•
•
•
•

Minden belterületi lakóingatlanban a vezetékes vízbekötés elősegítése
A közkifolyókon képződő veszteség csökkentése korszerű eszközök felszerelésével.
A külterületi lakóingatlanok vezetékes vízbekötésének támogatása.
A Kunbábonyi településrész a szennyvíz közcsatorna hálózat kiépítése, vagy helyi
gyökérzónás tisztítás lehetőségének megvalósítása.
A települési folyékony hulladék leürítő rekultivációjának elkezdése.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás színvonalának emelése,
közszolgáltató hosszabb időszakra való megbízása.

AÁ-6 CÉLKITŰZÉS: Jöjjön létre a fenntarthatósági elvekre épülő városfejlesztés és városüzemeltetés
komplex rendszere, a klímasérülékenység előrejelző és kárelhárító rendszer koncepcionális
modellje
A környezeti és műszaki információk széles tárházát big data módszerekkel elemző ágazatközi
rendszer kialakítása jelentős mértékben növelné a település klímabiztonságát, egyaránt érvényesítve
a katasztrófavédelmi és alkalmazkodási szemléletet. A rendszer képes lenne elemezni a
városrészekben, a belterületen és külterületen javasolt városszerkezeti, területhasználati,
funkcionális és infrastrukturális fejlesztési igények klímakockázatát. Egységben kezelné az eddig nem
integrált módon megvalósuló fejlesztéseket, optimalizálva és maximalizálva a klímaadaptációs
szempontokat. A rendszer kiépítése támogatná a megújuló energia és okos energetika
hálózatfejlesztési célt is.
Különösen a zöldterületi fejlesztések, vízügyi fejlesztések, vonalas infrastruktúra fejlesztés, a
gazdasági infrastruktúra beruházások esetén látná el értékes információkkal a lakossági,
önkormányzati és vállalati fejlesztési, beruházási döntésekért felelős intézményeket és vezetőket.
A Kunszentmiklósi zöldfelületi rendszer hiányosságain érzékeltetjük a fejlesztési cél fontosságát. A
zöldfelületi és vízfelületi rendszer meghatározó elemei a városban a Bak-éri csatorna, valamint a
várost körülvevő kiterjedt védett gyepterületek, vizenyős részek. Ezen elemek klímakondicionáló
potenciálja számottevő, azonban a nem megfelelő tájhasználat, az alacsony borítottság, a kezelési
koncepció hiánya és a nem megfelelő fenntartásból fakadó elhanyagoltság miatt alulhasználtak, a
település számára elengedhetetlen kondicionáló hatásukat nem tudják maradéktalanul kifejteni.
Mivel a belterületet gyepfelületek határolják, természetközeli védőfásításra lenne szükség az
alkalmas talajú területeken, amihez a csatorna menti zöldfelületi elemek megfelelő alapot
biztosítanak. Kondicionáló szempontból értékes, megfelelően nagy kiterjedésű faállomány a
városban a természeti adottságok, illetve az alkalmas területek hiánya miatt nem található.
Kunszentmiklós belterületén a zöldfelületek közül a magánterületi zöldfelületek mennyisége nagy, a
jellemzően kisvárosias, falusias beépítettség miatt. Bár kondicionáló és szerkezeti szempontból ezek
a magánterületi zöldfelületek fontos szerepet játszhatnak a település életében, mégsem állíthatjuk
biztosan, helyi, telkenkénti vizsgálatok nélkül, hogy minőségi szempontból ezek a területek
megfelelnek, illetve értékesek, mint zöldfelületi rendszert alkotó elemek.

113

Tervezett fejlesztés az epreskerti sportpálya mellett mintegy 1 ha területen pihenőerdő létesítése,
valamint a Bak-ér mellett fásítás és sétány kialakítása rekreációs célra a Bibó Károly utcai hídtól
Szabadszállás irányába.
A rendszerfejlesztés másik meghatározó eleme lenne lakóingatlanok klímasérülékenység vizsgálata az
ún. Klímapajzs program. A háztartások teljes körű épületstatikai, katasztrófa- és tűzvédelmi (belvíz,
vihar- és villámkár stb.) vizsgálata valósulna meg. Az épület és az ingatlan egyéb tartozékainak teljes
körű vizsgálatát is jelentené. A felmérés keretében a lakóépületek szerkezetét, állékonyságát
vizsgálnák a hőhullámok, a tartós fagyok, a szélviharok, a szélsőséges csapadékok, belvizekkel
kapcsolatos sérülékenység szempontjából. A várható maximális széllökések növekedése elsősorban
épületek külső határoló szerkezeteit érinti, így a homlokzatot és a tetőn lévő szerkezeteket. A
tartószerkezeti méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyílászárók, árnyékolók
tekintetében kell problémákra számítani, a tetőn pedig elsősorban a tetőfedő elemeknél és a
vízszigetelő lemezeknél, illetve a tetősíkból kiálló elemeknél jelentkezhetnek problémák. Fenti
vizsgálatokat egészítené ki egy kockázatbecslés, és lehetséges vagyoni kár előrejelzés.
A rendszer fontos funkciója lenne továbbá az országos és helyi védettségű műemlékek állapotának
felmérése, sérülékenységének vizsgálat és a javasolt intézkedések megfogalmazása. Kunszentmiklós
Város közigazgatási területén 8 db intézményesített országos védelem alatt álló
épület/épületegyüttes található. Állapotuk általában jó vagy kiváló. Az objektumok környezetei, a
vonatkozó jogszabályban (Kötv.) meghatározottak szerint műemléki környezetnek minősülnek.
Kunszentmiklós Város közigazgatási területén 57 db helyi egyedi védettséget élvező objektum
található. A város megfelelő saját jogszabályi hátérrel, folyamatos karbantartással, felújítással,
helyreállítással gondoskodik örökségi értékeinek megőrzéséről és bemutatásáról, de a
klímasérülékenység új szempontjának beemelése a tervezésbe és kivitelezésbe elengedhetetlen.

4.3.2 Specifikus célok:
AS-1 A Kiskunsági Nemzeti Park területén kívül (pl. a város nyugati részén lévő, a védett területekhez
hasonló jellegű szikes rétek, legelők) elhelyezkedő, mezőgazdasági területek (szántók, rétek, legelők,
kaszálók, nádasok) mozaikos tájhasználatának fenntartható tájgazdálkodási metódusra való
átállítása, a természeti szempontok fokozott érvényesítésével, helyi brandek és védjegyek
kialakításával, ökoturisztikai desztináció fejlesztéssel.
Cél a természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő
gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással
ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai
sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.
Ennek során olyan városi védjegyek és helyi brand-ek kialakítására kell törekedni, amelyek erősítik a
helyi élelmiszertermelést, a rövid ellátási láncokat, és nagy hozzáadott értéket képviselnek
(feldolgozott termékek).
A specifikus cél kiterjed a fenti fejlesztésekhez kapcsolódó turisztikai desztináció fejlesztésre is. A
turisztikai fejlesztés elsősorban ökoturisztikai és a falusi/agroturizmus metszetében valósulhatna
meg, kiegészítve a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő területek megőrzési, kezelési és
turisztikai fejlesztéseit.
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4.4 Szemléletformálási célok:
Átfogó szemléletformálási célként a következőket fogalmazzuk meg: „A klímaváltozás érdekében
szükséges ÜHG csökkentés és a klímaalkalmazkodást szolgáló információk, magatartásminták és
fejlesztési irányok minden helyi lakos, közösség és intézmény számára ismertek és használtak
legyenek”. Fontos hozzátenni, hogy a klímastratégiában rögzített mitigációs és adaptációs célok és
intézkedések szinte kivétel nélkül magukban foglalnak szemléletformálási elemet is, még akkor is, ha
azok elsődlegesen beruházásokra és rendszerfejlesztésekre irányulnak.
SZ-1 CÉLKITŰZÉS: Mitigációs célok horizontális szemléletformálási támogatása
A város klímaváltozás mérsékléséhez való hozzájárulásának eredményességében kulcsszerep jut
minden fő települési szereplőnek, beleértve az önkormányzatot, a lakosságot, a főbb intézményeket,
a gazdasági szereplőket. Az egyes szereplők fogyasztási, beruházási, fejlesztési döntései, magatartása
alapvetően befolyásolják az üvegházhatású gázok kibocsátását. A szemléletformálás hatással bír az
érintett szervezetek vezetői és alkalmazottai körében és ezáltal növeli az érintettek motivációját
életvitelük, fogyasztási, beruházási szokásaik klímabarát átalakítása iránt. Különösen fontos az
energiaszegény háztartások megszólítása: célcsoport a valamilyen okból hátrányos helyzetű
csoportok, ahol kiemelt jelentőségű az attitűdváltás elérése.
A lakosság az egyik fő ÜHG kibocsátó a városban. Szemléletformálással nem egyszerűen az
energiafogyasztás és ÜHG csökkentés a cél, hanem az, hogy a csökkenést a lakosság viselkedésének
átalakításával, energiafogyasztásának racionalizálásával érje el. A célkitűzés egyik fő motivációja az az
EU-s célkitűzés, miszerint pusztán energiatudatossággal 15% energia megtakarítható. Így ezen
program célja, hogy a lakosság egésze számára megismerhető, anyagi erőfeszítések nélküli, jelentős
pozitív klímahatással járó viselkedésformákat ismertesse meg széles körben a lakossággal (pl. helyes
fűtési módszerek, szellőztetés optimalizálása, egyes helységek optimális hőfoka, napi közlekedés
racionalizálása, vásárlólista előnyei, komposztálási ismeretek stb.).
SZ-2 CÉLKITŰZÉS: Adaptációs célok horizontális szemléletformálási támogatása, különös tekintettel
az együttműködések fejlesztésére
A klímaváltozáshoz való sikeres alkalmazkodás csak a helyi klímavédelmi koordináció kialakításával,
megerősítésével, az egyes fő aktorok összefogásával érhető el. Önmagában a települési
önkormányzat, vagy bármely más szervezet csak korlátozottan képes az adott felmerülő
klímaprobléma megoldására, kezelésére. A fő szereplők között kialakítandó együttműködési formák
erősítik az emberi és anyagi erőforrások bevonását, szinergiáit, a klímastratégiában megfogalmazott
célok megvalósítását. Nagyon fontos az együttműködés során partnerség kialakítása a városi
médiával.
Az alkalmazkodási célok hatékony megvalósítási módjai, platformjai lehetnek a szemléletformálási
programok az oktatási intézményekben, a társadalmi, lakossági kampányok, a helyi mintaprojektek,
véleményvezérek, jó gyakorlatok bemutatása. Az adaptációs célú szemléletformálás során cél a
legfontosabb éghajlati problématerületek és veszélyek bemutatása szükséges, így a hőhullámok,
viharkárok, aszályok, belvizek, természeti környezetre gyakorolt hatások, egészségügyi kockázatok.

SZ-S: A települési környezetvédelmi programmal
szemléletformálási vonatkozású célok megvalósítása

való

szinergia

növelése,

a

kijelölt
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•
•
•
•
•
•

•

A lakosság tájékoztatása a hulladékok tüzelőanyagként történő elégetéséről, valamint a nyílt
téri hulladékégetésről, és annak környezet-egészségügyi valamint jogi következményeiről
Tájékoztató előadások szervezése és tájékoztató anyagok készítése a háztartásokban használt
vegyi anyagok (tisztító szerek, vegyszerek) termőföldre gyakorolt hatásairól
A biokultúra megismertetése és terjesztése a lakosság körében
Az öko/biogazdálkodást folytató termelők bemutatása, a városi rendezvényeken való
részvételük támogatása
A helyi lakosság és intézmények bevonása a települési zöldfelületek fenntartásába
A város térségében lévő természeti értékek megismertetése, bemutatása az itt élő
lakosságon kívül az idelátogató turistáknak, a valós környezetben és a Virágh Kúria
Múzeumban is.
A mezőgazdaságilag kedvezőtlen területek ökológiai szempontú hasznosítása (pl.
erdőtelepítés) népszerűsítése.
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4.5 Célrendszeri ábra:
A kunszentmiklósi természeti környezet, kulturális értékek megőrzésével a város a fenntarthatóságot
támogató városfejlesztési- és üzemeltetési rendszert, komplex vízgazdálkodási rendszert kialakítva, a
zöldterületeket és természetvédelmi területeket növelve, fenntartható tájgazdálkodást előtérbe
helyezve erősíti klímavédelmi adaptációs kapacitásait, mellyel párhuzamosan az önkormányzati
intézmények, a lakosság és a vállalatok számottevően csökkentik a város ÜHG kibocsátását az
energiahatékonyság és helyi megújuló energiák fejlesztésével.

Fő mitigációs cél: az ÜHG
kibocsátás csökkentése
42,3%-kal 2030-ra

ME A település
energiafelhasználásból
adódó ÜHG kibocsátásának
csökkentése

Fő adaptációs cél: A sérülékeny
hatásviselő szektorok és szereplők
klímaváltozási hatásokkal szembeni
alkalmazkodó-képességének erősítése
AÁ-1 CÉLKITŰZÉS: A klímaváltozás egészségügyi
kockázatainak mérséklése a humán
alapszolgáltatások felkészültségének növelésével,
elsősorban a szociális, idősellátó, és egészségügyi
alapellátó rendszer fejlesztésével

MK- Közlekedési eredetű
ÜHG kibocsátás
csökkentése

AÁ-2 CÉLKITŰZÉS: A város területén található
természetvédelmi területek ökológiai állapota
javuljon, a város és a KNP klíma- és
természetvédelmi partnersége erősödjön, a
lakosság környezeti szemlélete, öko- és
klímatudatossága fejlődjön

MH- Hulladék eredetű
ÜHG kibocsátás
csökkentése

AÁ-3 CÉLKITŰZÉS: A szántóföldi
növénytermesztés és a rét- és legelőgazdálkodás
lehetőségei ne csökkenjenek, a mezőgazdaság
jövedelemtermelő képessége fennmaradjon

Fő szemléletformálási cél: A klímaváltozás
érdekében szükséges ÜHG csökkentés és a
klímaalkalmazkodást szolgáló információk,
magatartásminták és fejlesztési irányok
minden helyi lakos, közösség és intézmény
számára ismertek és használtak legyenek

SZ-1 CÉLKITŰZÉS: Mitigációs
célok horizontális
szemléletformálási támogatása

SZ-2 CÉLKITŰZÉS: Adaptációs célok
horizontális szemléletformálási
támogatása, különös tekintettel az
együttműködések fejlesztésére

SZ-S: A települési környezetvédelmi
programmal való szinergia
növelése, a kijelölt
szemléletformálási vonatkozású
célok megvalósítása

AÁ-4 CÉLKITŰZÉS: A helyi megújuló energia
potenciál feltérképezésével, a kapacitások jobb
kihasználásával az energia autonómia növelése

AÁ-5 CÉLKITŰZÉS A belvizek és aszályok komplex
kezelése érdekében a fenntartható
vízgazdálkodást, vízmegtartást előtérbe helyező
komplex csapadékvízkezelési infrastruktúra jöjjön
létre
AÁ-6 CÉLKITŰZÉS Jöjjön létre a fenntarthatósági
elvekre épülő városfejlesztés és
városüzemeltetés komplex rendszere, a
klímasérülékenység előrejelző és kárelhárító
rendszer koncepcionális modellje

AS-1 CÉLKITŰZÉSA Kiskunsági Nemzeti Park területén kívül
elhelyezkedő, mezőgazdasági területek mozaikos tájhasználatának
fenntartható tájgazdálkodási metódusra való átállítása, a
természeti szempontok fokozott érvényesítésével, helyi brandek
és védjegyek kialakításával, ökoturisztikai desztináció fejlesztéssel
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5.0 Klímastratégia
azonosítása

intézkedések-

beavatkozási

lehetőségek

5.1 Mitigációs intézkedések
Lakossági, ipari és szolgáltatási szektorban M1
épületenergetikai,
energiahatékonysági
és
megújuló energia fejlesztések támogatása
Az intézkedés lakossági épületeinek és a vállalti inagtlanoknak az energetikai korszerűsítési
támogatását (hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, gépészeti korszerűsítését), megújulóenergiafelhasználásuk bővítését foglalja magában, az elmúlt években elvégzett ilyen jellegű önkormányzati
beruházások tapasztalataira építve.
Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja

célkitűzés Adaptációs
Szemléletformálási
célkitűzés kódja Aá4 célkitűzés kódja SZ1

ME

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

5 Mrd Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VINOP

Önkormányzati energetikai, épületenergetikai, M2
megújuló energiás fejlesztések megvalósítása
Önkormányzati és egyéb fenntartói tulajdonú közigazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási és
kulturális közintézményei épületeinek energetikai korszerűsítése valósul meg az intézkedés
keretében, beleértve a födém és homlokzati szigetelést, a nyílászárók cseréjét, a fűtés-hűtési,
világítási stb. szempontú gépészeti korszerűsítését foglalja magába. A felsoroltakon túl az
intézkedés kiterjed a megújuló energia technológiák, kiterjesztésére, az elmúlt években elvégzett
ilyen jellegű beruházások tapasztalataira építve. A fejlesztések megvalósítása során fokozott
figyelmet célszerű fordítani a napenergia és a geotermikus energia alkalmazására.
Közvilágítás LED izzócsere program, Díszkivilágítás LED izzócsere program, Mozgásérzékelős
parkolóvilágítás telepítése önkormányzati intézmények, épületek előtt.
Kapcsolódás
települési
klímastratégia

a Mitigációs
kódja

célkitűzés Adaptációs
Szemléletformálási
célkitűzés kódja Aá4 célkitűzés kódja SZ1
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célkitűzéseihez:

ME

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

3 Mrd Ft,

Lehetséges forrás

ZIKOP, ELENA

A fenntartható egyéni közlekedés ösztönzése a M3
gépkocsihasználat visszaszorításával, elektromos
és hagyományos kerékpárok, ill. mikromobilitási
eszközök használatának támogatásával
Az intézkedés célja egy helyi szinten alacsony ÜHG kibocsátással járó közlekedési rendszer
kialakítása, mely elősegíti a környeztetterhelés csökkentését is. Az egyes tervezett intézkedési
elemek a következők:
•
•
•

•
•
•
•

Forgalomcsillapított övezetek, gyalogos zónák és kerékpársávok létrehozása
Kerékpáros közlekedés, pedelec-használat ösztönzése és mikromobilitás fejlesztése
Közösségi közlekedési kapcsolatok javítása, menetrendek igény szerinti átalakítása a
jelentős munka és oktatási célú beingázó és elingázó csoportok létszámának és igényeinek
megfelelően
Alternatív hajtású járművek elterjedésének támogatása
Elektromos Töltőpontok telepítése, töltési szolgáltatás indítása
Önkormányzati gépjárműflotta cseréje elektromos járművekre
Úthálózat korszerűsítése

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja

célkitűzés Adaptációs
Szemléletformálási
célkitűzés kódja Aá4 célkitűzés kódja SZ1

MK

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

1,715 Mrd Ft,

Lehetséges forrás

MIOP
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Geotermia és termálvíz alapú energiatermelés és M4
hálózat meghonosítása a településen
Előremutató kezdeményezés a geotermia, termálvíz közepes léptékű, közösségi erőműben való
felhasználása. A Dél-alföldi régió a geotermikus potenciált tekintve kiemelkedik a többi régió közül,
amelynek oka az Alföld déli része alatt elterülő, jelentős termálkészleteket tartalmazó, felsőpannon korú üledékes medence homok-homokkő rétegei, ezáltal az 50–80 ○C hőmérsékletű hévíz
feltárására szinte az egész régió területe alkalmas. A város kedvező geotermikus adottságai régóta
ismertek, hiszen a településen jelenleg is működik termálfürdő. Hidrogeológusi szakvélemény
szerint egy új termálkútból 40 °C-os víz tárható fel, ami jó alap az energetikai hasznosításhoz.
A fejlesztés után az önálló fűtési rendszerek a geotermikus távhőellátó rendszer részeként közös
termelőbázisról működnének, optimalizált nagyságrendben, a gázüzem csúcsrajáratási
lehetőségének biztosítása mellett. A termálszolgáltatásba bekapcsolásra kerülő létesítmények
alapgépészeti berendezése 2 épület kivételével 9-22 éves. A hőtermelő berendezések korábban
minden esetben átalakításra kerültek, az akkori kor színvonalának megfelelő kazánok, illetve
hőtechnikai szabályozók telepítésével, a tényleges, optimalizált hőfogyasztási nagyságrendek
figyelembe vétele nélkül, melynek eredményeként minden egység túlméretezett.

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs
kódja

célkitűzés Adaptációs
Szemléletformálási
célkitűzés kódja Aá4 célkitűzés kódja SZ1

ME

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak munkatársai,
lakosság

Finanszírozási igény

1 Mrd Ft,

Lehetséges forrás

ZIKOP

Települési szilárdhulladék mennyiségének
csökkentés, a szerves és zöldhulladék
mennyiségének csökkentésével

M5

Kunszentmiklóson a hulladékkezelésből származó ÜHG kibocsátás ¾-e a szilárd hulladékokból
származik, így elsősorban ezek mennyiségének csökkentésére kell koncentrálni. Ennek keretében
elsőként megelőző, hulladék minimalizáló akciókat, kampányokat kell megvalósítani, kiküszöbölve
a később rövid használat után, vagy felhasználás nélkül hulladékká váló termékek,
csomagolóanyagok megvásárlását, elérni a jelentős csökkenését. Lakossági akciókkal a feleslegesen
megvásárolt és kidobott élelmiszerek csökkenését szintén promótálni kell a tudatos vásárlásra
irányuló szemléletformálási akciókkal, élelmiszerbank gyűjtésekkel. A háztartásokban keletkező
zöldhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében a házi komposztálás további
népszerűsítése, a komposzt gyűjtése, elszállítása és közösségi felhasználása is szerepet kell kapjon
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az intézkedés tevékenységei között. Az intézkedés része kell legyen továbbá a használt anyagok,
eszközök újrahasználatának népszerűsítése, használtcikk gyűjtőpontok kialakítása.

Kapcsolódás a
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja
MH

Adaptációs
célkitűzés kódja:
-

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Önkormányzat, vállalatok, intézmények

Célcsoport

Önkormányzat, intézmények, vállalatok
vezetői és munkavállalói, lakosság, civil
szervezetek

Finanszírozási igény

30 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP

5.2 Adaptációs intézkedések
Szociális és egészségügyi alapellátás, Időskorúak A1
nappali ellátásának fejlesztése a klímaváltozás
kedvezőtlen közegészségügyi hatásainak mérséklése
érdekében
A klímaváltozás következtében fellépő közegészségügyi hatások – mindenekelőtt a nyári
hőhullámok egészségre gyakorolt káros következményei – különösen az idős korosztályok és a
krónikus betegek számára jelentenek veszélyt, halálozásuk jelentős mértékben nőhet a
hőhullámok alatt. Ezért az intézményhálózat célzott felkészítése elkerülhetetlen a várható
klimatikus viszonyokkal kapcsolatos lépésekre. A városban komplex hőségriadó terv is készül. Az
intézkedés egyrészt tájékoztató kampányokat, másrészt az intézményekben dolgozók képzését,
továbbképzését foglalja magába. Ezt egészítik ki az intézményi infrastrukturális beruházások,
amelyek az ingatlanok nyári hővédelmét szolgálják (hőszigetelés, nyílászárócsere, légkondicionálás,
árnyékolástechnika, árnyékolás növényzet telepítésével), illetve az önálló háztartásban élő idősek
számára biztosítanak plusz szolgáltatásokat (passzív árnyékolástechnikai eszközök, mobil klíma,
ventillátor beszerzése, ingyenes védőitalok biztosítása, plusz ellátási látogatások). Fontos, hogy az
intézkedés kiterjed a krónikus betegekre is, annak érdekében, hogy tudatosan viszonyuljanak a
betegségükhöz, és tudják, hogy mire kell fokozottan odafigyelniük a hőhullámos időszakokban.
Kapcsolódás a
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja: -

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ-2

Aá-1
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Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Önkormányzat, önkormányzati
intézmények

Célcsoport

Fenntartó intézmények, annak
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

60 millió Ft

Lehetséges forrás

VMOP, ZIKOP

A város területén található természetvédelmi
területek ökológiai állapotának javítása, a város és a
KNP klíma- és természetvédelmi partnersége
erőítése

A2

A természetes és természetközeli élőhelyek, ex-lege védett természetvédelmi területek szerepe
kiemelkedő az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében, ugyanakkor maguk is ki vannak téve az
éghajlatváltozás hatásának. Hosszú távú fennmaradásuk mindenekelőtt az aszályos időszakok,
viharkárok, villámárvizek, a fokozódó erózió, invazív fajok megjelenése, kiszáradás stb.
veszélyezteti. Az intézkedés a már meglévő ex-lege védett területek állapotának folyamatos
figyelemmel kísérését, ill. szükség szerinti beavatkozásokat tartalmazza.
Kunszentmiklós térségében nagy kiterjedésű védett természeti területek találhatóak,
legjelentősebb a várost szinte három oldalról (észak, kelet, dél) körülvevő Kiskunsági Nemzeti Park
Felső-kiskunsági szikes puszták területegysége, mely 11 000 hektár kiterjedésű, és nagyobb része
Kunszentmiklós Város közigazgatási területén található. Kunszentmiklós közigazgatási területének
több mint egyharmad részét (6100 ha) a természeti értékek megőrzése miatt fokozottan védett
területként kezeli a Kiskunsági Nemzeti Park. Az „ex-lege” szikesek közel fele a Kiskunsági Nemzeti
Park kezelésében áll, ezek közül jelentős területek találhatóak Kunszentmiklós területén (pl. Kínszék, Disznó-rét).
Két NKP magterület található a város külterületén, északon a Nagy Rét legértékesebb részei, délen
pedig a Bösztör és Kunszentmiklós közötti Alsó-birkajárás legértékesebb részei. Ezekhez kiterjedt
átmeneti területek tartoznak: az északi magterület átmeneti zónája a Pozsáros, a déli átmeneti
területek pedig a belterület déli határát (Czuczor-kúti dűlő), illetve Bösztörpuszta északi határát
érintik. Az átmeneti zónák a természeti erőforrások fenntartható használatának bemutató
területei, rajtuk mezőgazdasági és egyéb emberi tevékenység is folyhat a helyi közösségek, a
természetvédelmi szerveztek, kutatók, civil szervezetek és magánszemélyek együttműködésével. A
Nemzeti Park MAB pufferterülete északon a Ménesjárás és a Bernát-szék, délen pedig az Alsóbirkajárás jelentős része. Csak korlátozottan és szabályozott mértékben folyhat rajtuk emberi
tevékenység, amely nem lehet ellentétes a természetvédelmi célokkal. Folytathatók például
tudományos kísérletek a természetes vegetáció kezelésére, a károsodott területek helyreállítására,
és ezeken a területeken fontos az oktatás és az ökoturizmus elősegítése.
Az önkormányzat aktívabban bekapcsolódik az érdekelt felekkel történő konzultációkba és
koordinálja a természetvédelmi erőfeszítéseket.
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Kapcsolódás a
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja: -

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ-2

Aá-2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Önkormányzat, helyi természetvédelmi
civil szervezetek, Nemzeti Park

Célcsoport

Önkormányzat, Civil szervezetek, Nemzeti
Park munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

20 millió Ft

Lehetséges forrás

VMOP, ZIKOP

A megváltozott éghajlathoz igazodó agrár A3
területhasználati módok, talajművelési eljárások,
megfelelő fajtaválasztás, a víztakarékos öntözés,
továbbá
a
vízvisszatartást
érvényesítő
vízgazdálkodási gyakorlat támogatása, ösztöntése
A különböző klímamodellek eredményei sok tekintetben eltérő éghajlati viszonyokat
prognosztizálnak a következő évtizedekre, kivétel nélkül egyeznek azonban abban, hogy az
éghajlati szélsőségek, köztük különösen a nyári hőhullámok gyakorisága és intenzitása emelkedni
fog az évszázad közepén és második felében.
Az intézkedés minden olyan fejlesztési, szemléletformálási, képzési tevékenységet magában foglal,
amely hozzájárul a fenntartható agrártermelés és tájgazdálkodás fennmaradásához és
jövedelmezőségének szinten tartásához. Magában foglalja a mezőgazdasági vállalkozók,
őstermelők, szemléletformálását, továbbképzését a vízvisszatartás gyakorlatának erősítése, új
szárazságtűrő fajták bevezetése, talajkímélő agrotechnikák alkalmazása, az ökológiai gazdálkodás
előtérbe helyezése érdekében. A helyi, regionális fajták bevezetésének támogatását oltványok,
vetőmag ingyenes biztosításával ösztönözi az intézkedés.
Fontos része az intézkedésnek a helyi élelmiszertermelés erősítése, a háztáji gazdaságok és
hobbitelkek korábbi kultúrájára építve. Új helyi márkák, védjegyek kialakításával lehetne a legjobb
minőségű termékek piaci bevezetését ösztönözni.

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja: -

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ2

Aá3

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények
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Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

10 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP

annak

Települési
energia
önellátás,
önrendelkezés A4
erősítése, a megújuló energia kapacitások felmérése,
okos energia hálózat pilot program végrehajtása
A KBTSZ módszertana az ÉMI adatai alapján meghatározta a kistérségek megújuló mitigációs
potenciálját. A tényleges beruházások megkezdése előtt azonban szükséges felmérni a
geotermikus, napenergia és biomassza adottságokat (a településen jelentős hígtrágya
felhalmozódás van az állattenyésztés következtében).
A település egy családi házas és lakótelep jellegű mintaterületén okos energiahálózat fejlesztési
pilot projektet szükséges megtervezni és megvalósítani, amely alapja lehet az energia autonómia
fejlesztésének.
Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja: Adaptációs
ME, MK
célkitűzés kódja
Aá4

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ1,
SZ2

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

10 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP

annak

A fenntartható vízgazdálkodást, vízmegtartást A5
előtérbe
helyező
komplex
csapadékés
belvízvízkezelési infrastruktúra kivitelezése
A jövőben várható aszályhelyzetekre, ivóvízhiányra és talajvízszintcsökkenésre felkészülve a
település megvalósítja fenntartható komplex vízgazdálkodási tervét, melynek köszönhetően a
csapadékmentes hónapokban az ivóvíz és öntözővíz szükséglet biztosan fedezhető, úgy, hogy
öntözési célokra a lehető legkevesebb ivóvizet kelljen elhasználni (helyi esővízgyűjtők, dedikált
öntözővíz tározók, záportározók létesítése, ivóvízvédelmi és takarékossági programok
végrehajtása).
Kunszentmiklóson és 3 környékbeli településen a 2011-es esztendőben, majd 2013-ban a belvíz, a
felszíni csapadékvíz hatalmas tömege megoldhatatlan feladatokat és természeti katasztrófát
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jelentett a térségben élőknek. A köztes időszakban az elöntött területekről elvezetett víz hiánya
okozott ugyancsak óriási gazdasági károkat. Nyilvánvalóvá vált, hogy jelenlegi vízkormányzási
eszközök, illetve csatornáik alkalmatlanok a helyzet kezelésére. Az is nyilvánvaló, hogy a felszíni
csapadékvíz gyors elvezetése a térségből további jelentős károkat, elsivatagosodást okoz. A gondok
kezelése csak egy komplex terv alapján lehetséges, s csak az egész térséget érintő megvalósulás a
járható út. Hiszen, bármely település csak úgy tudja önmaga megvalósítani a belvíz kezelését, hogy
a mellette lévő területre zúdítja rá. 2012-13-ban a műszaki egyetem bevonásával egy komplex
vízrendezési terv készült, amely alkalmas megoldást és műszaki válaszokat ad a felmerült
kérdésekre.
Ehhez kapcsolódnak az alábbi infrastruktúrát érintő beruházások is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szennyvíz
elvezető
rendszer/hálózat
fejlesztése
(gyökérmezős
szikkasztás,
tisztítóközpontos rendszer, háztáji egyedi víztisztítók telepítése, stb.)
Esővíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése
Felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése, víz visszatartás, hasznosítás
Esővíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése
Települési esővíz vagy öntözővíz tározó rendszer kiépítése
a belterületi csapadékvíz menedzselésének progresszív, klímaszempontokat előtérbe
helyező kialakítása, közterületi csapadékvízgyűjtés, tárolás kiterjesztése közterületi
záportározók, bioárkok létrehozása, fenntartása, vízáteresztő burkolatok alkalmazása,
a családi házak kertjeinek hasonló szemléletű átalakításának ösztönzése, esőkertek
létesítése, szürkevíz hasznosítás, többszintes növényzet kialakítása, zöldfelületi arány
növelése, vízáteresztő burkolatok alkalmazása, zöldtetők kialakítása
az önkormányzati intézmények vízfogyasztásának csökkentése, víztakarékos rendszer
kiépítése önkormányzati intézményekben és önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságoknál.
a sikeresen végrehajtott önkormányzati víztakarékossági jó gyakorlatok megismertetése a
lakossággal

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ2

Aá5

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

5 Mrd Ft

Lehetséges forrás

VMOP

annak

A fenntarthatósági elvekre épülő városfejlesztés és A6
városüzemeltetés komplex rendszerének kialakítása
a klímasérülékenység előrejelző és kárelhárító
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rendszer koncepcionális modellje
A település területhasználatának, fejlesztéseinek fenntarthatóságot és klímvédelmet szolgáló
komplex térinformatikai alapú tervezési, kezelési és monitorozó rendszerét kell kialakítani,
amelynek segítségével a város belterületei képesek az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodó,
annak hatásait mérséklő aktív felületként funkcionálni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő
zöldfelületek gondozására, felújítására, tekintettel a klímaváltozásra, a települési már meglévő és
új vízfelületekkel való integrációjára. A településszerkezeti, településrendezési terv következő
módosítása során új, összességében legalább 5 hektáros zöldfelületet kell kijelölni és azt létrehozni
2030-ig.
A kialakuló rendszernek fontos eleme és funkcionalitása a települési klímaproblémákra adott
válaszok operacionalizálása, a káresemények valószínűségi becslése, előrejelzése, megelőzési
ajánlások megfogalmazása.
Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
-

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ2

Aá6

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

20 millió Ft

Lehetséges forrás

VMOP

Új erdőterületek, véderdő sávok telepítése, meglévő
erdőállományok alkalmazkodóképességének
erősítése

A7

annak

Az erdők kulcsszerepet töltenek be mind a légköri szén-dioxid elnyelésében, mind – a mikro- és
mezoklímára gyakorolt hatásuk révén – a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, de kizárólag
abban az esetben, ha az erdőborítás folyamatos, a faegyedek egészségi állapota kielégítő, az erdők
elegyessége, faj- és korösszetétele és faállománysűrűsége alkalmazkodik a jelenlegi és jövőbeli
klíma és környezeti adottságokhoz. Kunstentmiklós területén jelenleg kevés erdőterület található,
a meglévő állomány bővítése ezért mindenképpen a jövő feladatának tekinthető. Az intézkedés új
erdőterületek telepítésének előkészítő munkáit, kijelölését, földterület vásárlást és a
tulajdonképpeni telepítését foglalja magában.
Kapcsolódás a
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:
Határidő/időtáv:

Mitigációs célkitűzés kódja:
-

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ-2

Aá-2
folyamatos
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Felelős:

Önkormányzat, Nemzeti Park

Célcsoport

erdőtársulatok, mezőgazdasági termelők,
civil szervezetek, lakosság

Finanszírozási igény

300 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP

Kiskunsági Nemzeti Park területén kívül
elhelyezkedő, mezőgazdasági területek mozaikos
tájhasználatának fenntartható tájgazdálkodásának
fejlesztése, helyi agrár brandek és védjegyek
kialakításával, ökoturisztikai desztináció fejlesztétésl

A8

A klímaváltozással járó problématerületek, potenciális hatások és legtöbb esetben a hatásviselők is
nehezen különíthetők el, hiszen a társadalmi-gazdasági-környezeti szereplők, viszonyok és
rendszerek ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz. Fentiek miatt a város célul tűzi ki a nem nemzeti
parki agrárterületeken a fenntartható tájhaszálat kialakítását.
Ennek során támogatásra kerül a helyi élelmiszertermelés, a biogazdálkodás, a talajkímélő
agrotechnológiák, az agroturizmus, a klímaváltozásnak ellenálló regionális és új növény és
állatfajták alkalmazása, az ökoturizmus, helyi agrártermékek és védjegyek kialakítása.
Kapcsolódás a
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

Mitigációs célkitűzés kódja

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ2

Aá3

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Önkormányzat, civil szerezetek,

Célcsoport

lakosság, agrárvállalkozások, turisztikai
egyesületek, civil szervezetek,

Finanszírozási igény

500 millió Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP

5.3 Szemléletformálási intézkedések
Az egyes szemléletformálási intézkedések célja horizontálisan támogatni a mitigációs és adaptációs
intézkedéseket, így mindegyik esetében elmondható, hogy a hatásuk a szemléletformálási célokon
túl a realizálható, mérhető kibocsátási és adaptációs eredmények elérésében is meg kell jelenjen.
ÜHG csökkenés ösztönzése az energiatudatosság SZ-1
növelésével és energetikai szemléletformálással
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A mitigációs célokat horizontálisan támogató csomagban az alábbi intézkedéseket tervezzük
megvalósítani:
•

•
•
•
•

Kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági beruházások megvalósításának
ösztönzése (szolgáltató szektor) (Szemléletformálás, tájékoztató kiadása új, a
szolgáltatókat érintő pályázati lehetőségek létrejötte esetén)
Beruházás támogatás (Amennyiben indul lakossági energiahatékonysági beruházásokat
támogató program)
Energetikai tájékoztató készítése a különböző energiaforrások felhasználásáról
Energiatudatosság ösztönzése a lakosság körében (Szemléletformáló kampányok, pl. TOP,
KEHOP forrásból)
Megújuló Energia felhasználásának ösztönzése

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
M1

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ1

Aá4

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

n/a

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP

Klímaalkalmazkodási ismeretek elterjesztése

SZ-2

annak

Az intézkedés során tervezett szemléletformálási tevékenységek célja a lakosság klímavédelmi
vonatkozású ismereteinek elmélyítése, különös tekintettel a praktikus, alkalmazható ismeretekre.
Az egyes klímaváltozási problémakörökhöz kapcsolódóan ismeretterjesztő kampányok indítása
történik, illetve a létrehozott klímaplatform folyamatos működtetése valósul meg. Egy-egy pilot
projekt valósul meg a lakossági, intézményi és vállalati klímaalkalmazkodás aspektusainak
bemutatása érdekében.
Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja:-

Adaptációs
célkitűzés kódja

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ2

Aá1-Aá6, As1

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

30 M Ft

annak
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Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP

A fenntarthatósági és klímavédelmi ismeretek SZ-3
megjelenítése a helyi oktatásban
Az intézkedés célja, hogy óvodás kortól fiatal felnőtt korig minden helyi fiatal oktatásába beépüljön
(vagy a NAT-on keresztül, vagy iskolán kívüli szervezett tevékenységek keretében) a
klímatudatosság és a fenntarhtató életmód kérdésköre, ezen felül pedig a helyi pedagógiai
intézmények támogassák az egyes adaptációs és mitigációs célok megvalósulását, így javasolt a
helyi oktatási intézmények és óvodák részvétele.
•
•
•
•

A zöld óvodák programban
Fenntarthatósági témahét tematikus oktatási eseményen
Közösségszervező és közösségalkotó kampányokon (pl. TeSzedd)
Egyéb tematikus fenntarthatósági/környezetvédelmi/klíma központú eseményen és
versenyen

Kapcsolódás
települési
klímastratégia
célkitűzéseihez:

a Mitigációs célkitűzés kódja
ME, MK, MH

Adaptációs
célkitűzés kódja
Aá1-Aá6, As1

Szemléletformálási
célkitűzés kódja SZ1,
SZ2, SZ3

Határidő/időtáv:

folyamatos

Felelős:

Fenntartó intézmények

Célcsoport

Fenntartó
intézmények,
munkatársai, lakosság

Finanszírozási igény

5 M Ft

Lehetséges forrás

ZIKOP, VMOP

annak

6.Finanszírozás
A klímastratégiában jelzett feladatok, célrendszerek megvalósítása költségigényes, így
mindenféleképpen szükséges megvizsgálni, hogy milyen finanszírozási lehetőségek várhatóak a 20212030-as időszakra.
Alapvetően három nagy finanszírozási forrást lehet elkülöníteni egymástól:
1) EU-s társfinanszírozással megvalósuló, kormányzati irányítású elosztási mechanizmussal bíró
nemzeti szintű operatív programok
2) Közvetlen brüsszeli támogatások
3) hazai fejlesztési források
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6.1. Hazai finanszírozási lehetőségek
A hazai finanszírozási lehetőségek alatt értjük az EU-s társfinanszírozással megvalósuló kormányzati
irányítású elosztási mechanizmussal bíró nemzeti szintű operatív programokat, illetve a hazai
fejlesztési forrásokat. Jelenleg a 2021-2027-es időszakra vonatkozó operatív programok
konstrukcióinak társadalmi egyeztetése zajlik, amely alapján az erre az időszakra vonatkozó
keretrendszer már kezd kirajzolódni.
A 2021-2027-es időszak fő finanszírozási lehetősége a Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív
Program (ZIKOP) lesz, azonban több másik operatív program is kapcsolódik a klímastartégiacélok
elérésének finanszírozásához (Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP),
Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP), Mobilitás Operatív program (MIOP)).
A klímastratégiában beazonosított egyes beavatkozások potenciális forrást biztosító operatív
programokat az alábbi táblázatban mutatjuk be.
Beavatkozás neve
Lakossági, ipari és szolgáltatási szektorban
épületenergetikai, energiahatékonysági és
megújuló energiafejlesztések támogatása

Hazai finanszírozási lehetősége
ZIKOP 4. prioritási tengelye: Megújuló
energiagazdaság
ZIKOP 3. prioritási tengelye: Környezet és
természetvédelem
VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes
megye
VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés

Önkormányzati energetikai, épületenergetikai,
megújuló energiás fejlesztések megvalósítása

VINOP 1. prioritási tengelye:
Vállalkozásfejlesztés, kiemelet statégiai
ágazatok fejlesztése, digitalizáció
VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes
megye
VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés

A fenntartható egyéni közlekedés ösztönzése a
gépkocsihasználat visszaszorításával,
elektromos és hagyományos kerékpáros, ill.
mikromobilitási eszközök használatának
támogatásával

Geotermia és termálvíz alapú energiatermelés
és hálózat meghonosítása a településen

MIOP 1. prioritási tengelye Tiszta üzemű városielővárosi közlekedés erősítése
MIOP 2. prioritási tengelye: TEN-T vasúti és
regionális közlekedés fejlesztése
MIOP 3. prioritási tengelye: Fenntarthatóbb és
biztonságosabb közúti mobilitás
ZIKOP 1. prioritási tengelye: Vízgazdálkodás,
katasztrófakockázat csökkentése
ZIKOP 2. prioritási tengelye: Körforgásos
gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes
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megye
VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés
Települési szilárdhulladék mennyiségének
csökkentése, a szerves és zöldhulladék
mennyiségének csökkentésével

ZIKOP 2. prioritási tengelye: Körforgásos
gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
ZIKOP 3. prioritási tengelye: Környezet és
természetvédelem
VMOP 1. prioritási tengelye: Versenyképes
megye
VMOP 2. prioritási tengelye: Térségfejlesztés

A klímastratégia célrendszereinek fejlesztési terület szerinti megbontásban pedig a következő
táblázatban jelzettek alapján lehet a finanszírozási lehetőségeket megbontani.

Fejlesztési terület

Nemzeti szintű
operatív program

Energiahatékonysági
és megújuló energia
fejlesztések
támogatása

ZIKOP 2. prioritási
tengelye: Körforgásos
gazdasági rendszerek
és fenntarthatóság

EU központi
finanszírozási
lehetőségek
EBRD és ELENA
források

Hazai forrás
lehetőségek

European Green Deal K+F és Társadalmi
kihívások felhívásai

minisztériumi
támogatások, vállalati
társadalmi
felelősségvállalási
programok

vállalati társadalmi
felelősségvállalási
programok

ZIKOP 4. prioritási
tengelye: Megújuló
energiagazdaság
VMOP 1. prioritási
tengelye:
Versenyképes megye
VMOP 2. prioritási
tengelye:
Térségfejlesztés
Adaptáció,
alkalmazkodóképesség
fejlesztése, éghajlati
problématerületek
kezelése

ZIKOP 3. prioritási
tengelye: Környezet és
természetvédelem
VMOP 1. prioritási
tengelye:
Versenyképes megye
VMOP 2. prioritási
tengelye:
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Térségfejlesztés
Szemléletformálás,
környezeti,
klímatudatosság,
energiatudatosság
fejlesztése

ZIKOP 3. prioritási
tengelye: Környezet és
természetvédelem

European Green DealTársadalmi Összefogás
felhívások

VMOP 1. prioritási
tengelye:
Versenyképes megye

minisztériumi
támogatások, vállalati
társadalmi
felelősségvállalási
programok

VMOP 2. prioritási
tengelye:
Térségfejlesztés

6.2 Nemzetközi finanszírozási lehetőségek:
A nemzetközi lehetőségek közül a következő számbavétele fontos:
EBRD források:
2015-ben az EBRD elfogadta a zöld gazdaságra való átállást támogató (GET) megközelítést. A cél
olyan projektek finanszírozásának növelése, amelyek előmozdítják a környezeti szempontból
fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átállást gazdaságban, és segítenek megakadályozni
a gazdaságok függését a szénigényes, szennyező megoldásoktól, amelyek kimerítik a véges
mértékben rendelkezésre álló természeti értékeket.
Európai Zöld Megállapodás
Az európai zöld megállapodás cselekvési tervet vázol fel a következőkre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése a tiszta, körforgásos gazdaságra való
átállás révén;
a biológiai sokféleség helyreállítása és a környezetszennyezés mértékének csökkentése.
Az EU 2050-re karbonsemlegessé szeretne válni. Ezt a politikai vállalást
az európai klímarendelettel javasolja jogilag kötelezővé tenni.
Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden gazdasági ágazatnak cselekednie
kell. Együttes feladatok a következők:
beruházás a környezetbarát technológiákba;
az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében;
tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind az egyéni, mind a
tömegközlekedésben;
az energiaágazat széntelenítése;
az épületek energiahatékonyságának biztosítása;
együttműködés nemzetközi partnereinkkel a világszintű környezetvédelmi szabványok
javítása érdekében.

Az EU pénzügyi és technikai támogatást nyújt azoknak, akik a legnagyobb kihívás elé állít a zöld
gazdaságra való átállás. Az ún. méltányos átállási mechanizmus legalább 100 milliárd eurót fog
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mozgósítani

a

2021–2027-es időszakban

a

leginkább

érintett

régiók megsegítésére.

7.0 A megvalósítás intézményi és pénzügyi feltételei
7.1 Intézményrendszer és partnerségi terv
A klímastratégia elfogadása után a következő lépés a klímastratégiában feltüntetett célrendszerek
megvalósítása, a kitűzött célok elérése. Egy ilyen volumenű stratégia megvalósítását azonban csak az
érintett felek bevonásával együtt lehet megvalósítani. Ahhoz azonban, hogy az érintett felek
bevonása megtörténhessen, elsősorban a következő lépéseket kell végiggondolni:
•
•

•

•
•

kik az érintettek,
milyen hatással van az adott szituáció/probléma/változás a sorsukra (egzisztenciájukra). Az
egzisztenciális kérdést három kategóriában lehet feltüntetni:
o kicsit,
o közepesen vagy
o nagyon egzisztenciális kérdés.
milyen a hozzáállásuk az adott projektet érintő szituációhoz/problémához/változáshoz. Ez
alapján lehetnek:
o blokkolók,
o semlegesek,
o támogatók.
milyen
befolyással
vagy
ráhatással
rendelkeznek
az
érdekeltek
a
projektszituációra/problémára/változásra.
mi magunk milyen mértékben vagyunk képesek hatni az illető(k)re.

Továbbá a következő négyes dimenzóval lehet még jellemezni/vizsgálni, hogy az érintetett felekre
milyen befolyással bír a szituáció/probléma/változás:
(1)
(2)
(3)
(4)

Személyes érintettség
A támogatás mértéke
Az érintett befolyása a projekt által kiváltott változásokra
Saját befolyásolási képességünk az érintett körre

A
fenti
szempontok
összevetésével
lehet
szervezetek/intézmények/személyek milyen mértékben
megfogalmazott célrendszerek megvalósításában.

megállapítani,
érintettek a

hogy
mely
klímastratégiában

Ezek alapján az intézményrendszer szereplői a helyi intézmények (önkormányzatok, és
háttérintézmények); klímavédelemmel/természetvédelemmel/környezetvédelemmel foglalkozó helyi
társulások (megyei klímaplatform, települési klímaplatform); helyi vállalatok; civil szféra; oktatási
intézmények; lakosság.

7.2 A partnerségi együttműködésbe bevonható helyi szervezetek, intézmények listája
Az előző fejezetben ismertetett szempontrendszerek alapján az alábbi intézmények bevonását
javasoljuk, azonban természetesen az ebben a listában nem szereplő, de a klímastratégia
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célrendszerének megvalósulásáért tenni akaró intézmények további bevonása minden esetben
szükséges lehet.
-

Polgárőr Egyesület
Megértés Alapítvány
Puszta Hangja Egyesület
Erőforrás Alapítvány
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete
Közösen Kunbábonyért Egyesület
Életfa Alapítvány
Kunszentmiklós és Vidéke Horgászegyesület
Kunszentmiklósi Gazdakör
Kunszentmiklósi Országjárók Alapítvány
Kunszentmiklósi Természetvédő Petőfi Vadásztársaság
Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság

8.0 Monitoring és értékelés
8.1 Monitoring:
A klímastratégia célrendszerének nyomonkövetése az alábbi táblázat szerint történik. Mivel a
bázisévi és célévi értékek a korábbi alfejezetekben rögzítve lettek, ezért a duplikáció elkerülése
érdekében a stratégia eltér a KBTSZ javaslattól, s csak az ellenőrzés monitoring időszakát mutatja be.

Intézkedés neve

M-1 Lakossági, ipari és
szolgáltatási
szektorban
épületenergetikai,
energiahatékonysági
és
megújuló
energia
fejlesztések támogatása
M2-Önkormányzati
energetikai,
épületenergetikai,
megújuló
energiás
fejlesztések megvalósítása
M-3 A fenntartható egyéni
közlekedés ösztönzése a
gépkocsihasználat
visszaszorításával,
elektromos
és
hagyományos kerékpárok,
ill.
mikromobilitási

Indikátor neve

MértékAdat forrása
egység
Épületek
és t
CO2 KSH
ingatlanok
egyenérték/év
üzemeltetéséhez
fűződő
ÜHG
kibocsátás
energiafogyasztás
alapján
Beépített
KW
Önkormányzat
megújuló energia
kapacitás

Mérés
gyakorisága
3 év

Gépkocsi
járműkm/év
futásteljesítmény
csökkenése
a
településen

4 év

KSH

3 év
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eszközök
használatának
támogatásával
M-4
Geotermia
és
termálvíz alapú energia
termelés
és
hálózat
meghonosítása
a
településen
M-5
Települési
szilárdhulladék
mennyiségének
csökkentés, a szerves és
zöldhulladék
mennyiségének
csökkentésével
A-1
Szociális
és
egészségügyi alapellátás,
Időskorúak
nappali
ellátásának fejlesztése az
klímaváltozás kedvezőtlen
közegészségügyi hatásainak
mérséklése érdekében
A-2 A város területén
található természetvédelmi
területek
ökológiai
állapotának javítása, a
város és a KNP klíma- és
természetvédelmi
partnersége erősítése
A-3
A
megváltozott
éghajlathoz igazodó agrár
területhasználati módok,
talajművelési
eljárások,
megfelelő fajtaválasztás, a
víztakarékos
öntözés,
továbbá a vízvisszatartást
érvényesítő vízgazdálkodási
gyakorlat
támogatása,
ösztönzése
A-4 Települési energia
önellátás, önrendelkezés
erősítése, a megújuló
energia kapacitások
felmérése, okos energia
hálózat pilot program
végrehajtása
A-5: A fenntartható
vízgazdálkodást,
vízmegtartást előtérbe
helyező komplex csapadékés belvízvízkezelési
infrastruktúra kivitelezése

Előállított
geotermikus
energia

MW

Önkormányzat

4 év

tonna
lerakott t
CO2 KSH
hulladék
egyenérték/év

3 év

Bevont
szakemberek
száma száma

fő

Helyi mérés

3 év

komplex
ökológiai
alkalmazkodó
képesség

%

NATÉR

5 év

fenntarható
vízgazdálkodással
érintett
mezőgazdasági
területek
nagysága

ha

önkormányzat
saját
kimutatás,
agrárkamara

3 év

felmérés
megvalósítása

db

önkormányzat

5 év

káresetek száma

db és %

önkormányzat,
helyi
kimutatás

5 év
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A-6 A fenntarthatósági
elvekre
épülő
városfejlesztés
és
városüzemeltetés komplex
rendszerének kialakítása a
klímasérülékenység
előrejelző és kárelhárító
rendszer
koncepcionális
modellje
A-7
Új
erdőterületek,
véderdő sávok telepítése,
meglévő erdőállományok
alkalmazkodóképességének
erősítése

káresetek száma

db és %

önkormányzat,
helyi
kimutatás

3 év

újonnan
telepített
nagysága

ha

KSH

3 év

A-8 Kiskunsági Nemzeti
Park
területén
kívül
elhelyezkedő,
mezőgazdasági területek
mozaikos tájhasználatának,
fenntartható
tájgazdálkodásának
fejlesztése, helyi agrár
brandek és védjegyek
kialakításával,
ökoturisztikai desztináció
fejlesztésével
SZ-1 ÜHG csökkenés
ösztönzése az
energiatudatosság
növelésével és energetikai
szemléletformálással

fenntartható
ha
elvek
alapján
művelt területek
nagysága

önkormányzat

3 év

Épületek
és t
CO2 KSH
ingatlanok
egyenérték/év
üzemeltetéséhez
fűződő
ÜHG
kibocsátás
energiafogyasztás
alapján
aktív elérés
fő
saját felmérés

2 év

SZ-3 A fenntarthatósági és versenyen
fő
saját felmérés
klímavédelmi
ismeretek résztvevők száma
megjelenítése
a
helyi
oktatásban
.ábra Monitoring keretrendszer

2 év

SZ-2 Klímaalkalmazkodási
ismeretek elterjesztése

erdők

2 év

8.2 A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a
klímastartégiával
A fenti adatok rendszeres gyűjtése és elemzése szolgáltat alapot a klímastratégiában foglalt célok
teljesülésének, továbbá az azokat szolgáló intézkedések megvalósulásának aktuális állapotáról szóló
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értékelések összeállításához. A klímastratégiáról annak elfogadását követően háromévente
előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít Kunszentmiklós Város Önkormányzata.
Az előrehaladási és felülvizsgálati jelentésekben az indikátorértékek módosulásainak bemutatása
mellett szövegesen is szükséges a változásokat feltüntetni. A jelentések összeállításakor szükséges
figyelembe venni a stratégia tartalmához kapcsolódó újonnan megjelent kutatási eredményeket, a
technológiai fejlődési irányokat, illetve az eltelt időszakban felmerült új nemzeti fejlesztési
irányzatokat.
Az első jelentés elkészítése a jelen klímastratégia elfogadását követő 3. évben, azaz 2024-ben
várható.
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Mellékletek
1.sz melléklet Fogalomtár
Mitigáció
Adaptáció
KBTSZ
NATÉR

Aladin, vagy Aladin Climate Model

REMO model

REGCM

csökkentés, enyhítés, csillapítás: A meglévő ÜHG
kibocsátás csökkentése.
Alkalmazkodás már meglévő, elkerülhetetlen
hatásokhoz.
Klímabarát Települések Szövetsége- Jelen
Klímastratégia alapját szolgáltató szervezet
Nemzeti
alkalmazkodási
Térinformatikai
rendszer, egy hazai kezdeményezés, melynek
köszönhetően több klímamodell eredményei és a
hazánkban
várható
egyes
scenáriók
hasonlíthatók össze a térképészeti adatbázisra
vetítve.
Az ALADIN-Climate-modell a nemzetközi
együttműködésben kifejlesztett ALADIN
(Aire
Limitée
Adaptation
Dynamique
Développement INternational) rövid távú,
korlátos
tartományú
előrejelző
modell
klímaváltozata. Az Országos Meteorológiai
Szolgálatnál az ALADIN-Climate 4.5. verzióját
adaptálták.
A klímamodellek felbontása hazai körülmények
között alapvetően kétféle.
Az ALADIN és a RegCM modellek 10 km-es, míg a
PRECIS és a REMO modellek 25
km-es rácshálóból indulnak ki, azonban ettől
eltérő felbontásokkal is tesztelték
a modelleket.
A Max Planck Intézet az Európai Középtávú
Előrejelző Központ globális időjáráselőrejelző
modelljén alapuló ECHAM nevű légköri általános
cirkulációs modelljét
dolgozta ki az 1980-as évek második felében, ezt
követte a REMO (REgional MOdel)
regionális éghajlati modell (Jacob, Podzun 1997)
kidolgozása, amelyet a Német Meteorológiai
Szolgálat rövid távú előrejelző modellje, az
Europa Modell (Majewski 1991)
es az ECHAM4 modell (Roeckner et al. 1996)
ötvözésével hoztak létre. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat (OMSz) 2004-ben
adaptálta a REMO regionális klímamodellt,
amellyel a fő cél a 21. században várható
változások feltérképezése volt
Az első generációs RegCM modellt az NCAR
138

Kompetencia
Emisszió
Stakeholder
Power mapping

ÜHG
Involvement
ATL eszköz

BTL eszköz

Homo oecologicus

Fugitív kibocsátás
Dekarbonizáció
Follow up kampány

SWOT elemzés

ITP

Pennsylvania Állami Egyetem (PSU)
által használt MM426 alapján fejlesztették ki a
’80-as évek végén (Dickinson et al., 1989;
Giorgi,
1989),
ami
azóta
folyamatos
módosításokon esett át (Giorgi et al., 1999; Pal et
al.,
2000). Az MM4 mezoskálájú modellben több
fizikai parametrizációt lecseréltek, hogy
alkalmazni tudják a klímakutatásokban. Főleg a
sugárzás-átvitel és a felszíni fizikai
folyamatok
leírásában
hajtottak
végre
változtatásokat, melyek végül a RegCM
modellcsalád első generációjához vezettek.
Készség, képesség
Kibocsájtás
Érintett, bizonyos témákban érintettek köre.
„Erőtérképezési eljárás”, melyben felmérjük,
hogy az egyes érintettek milyen mértékben
képesek tenni egy ügyért és valójában mennyire
érdekeltek az ügy végrehajtásában.
Üvegházhatású gázok (jellemzően szén-dioxid,
metán, nitrogén oxidjai)
Bevonás, bevonódás: Az érintettek bevonása,
aktív cselekvésre késztetése.
Az ATL az angol Above The Line (vonal fölött)
kifejezés
rövidítése.
A
hagyományos
médiumokon keresztüli kommunikációs formákat
jelenti- újság, TV, rádió
Az angol Below The Line (vonal alatt) kifejezés
rövidítése. A nem hagyományos eszközökön
keresztüli kommunikációt jelenti. Pl. flash mob,
nyilvános akciók, stb.
A holisztikus szemlélet alapján élő ember, vagy
más néven a környezetével összhangban,
együttműködésre és fenntartható fejlődésre
törekvő ember.
Diffúz, átszűrődő, nem könnyen azonosítható
helyről érkező károsanyag kibocsátás
A magas ÜHG kibocsátás csökkentése a
gazdaságban.
Olyan kommunikációs kampány, mely egy- egy
esemény megrendezése után valósul meg, hogy
annak hatásait mérje vagy még szélesebb kör
számára terjessze.
Módszertan egy vállalkozás, vagy szervezet, jelen
esetben pedig a megye belső és külső
tényezőinek felmérésére, melyek lehetnek
erősségek, gyengeségek, lehetőségek és
veszélyek
Integrált Területfejlesztési Program
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ÜHG hotspot

ETS rendszer

Csapágyváros

CNG és LPG
Prognózis
Meddőhányó

Kibocsátási forrópont, olyan terület, pl. nagy
forgalmú út vagy ipari park, ahol a sok
károsanyag kibocsátás koncentrálódik
Emission Trade System: Az üHG kibocsátás EU-n
belüli mérési és az egyes kibocsátási egységek
kereskedelmi rendszere
Oylan település mely egy kiemelt, nagy forgalmú
és gazdasági súlyú térséget övez, s saját
régiójában magas forgalommal/gazdasági súllyal
rendelkezik, egyben átmenő útvonalainak
legfőbb célja a fent említett kiemelkedő
gazdasági súlyú település.
Gázüzemű hajtóanyag gázüzemű járművek
számára
Jövőre vonatkozó becslés
A tájseb egy fajtája, külszíni bányafejtések után
visszamaradó kihasználatlan, lepusztult terület.
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2.sz melléklet Előzetesen összeállított intézkedési leltár

Intézkedés megnevezése

Alkalmazni
kívánom

Költségbecslés
(Ft-ban)

Energetikai korszerűsítés a településen:
igen

1 Mrd Ft

nem

0

igen

150mFt

igen

10 mFt

Önkormányzati épületek hőszigetelésének javítása

Energetikai korszerűsítés a településen:

Önkormányzati épületek hőellátásának fejlesztése (pl.
biomassza kazán, kogenerációs kazán, használati
melegvíz rendszer stb. telepítésével)

Energetikai korszerűsítés a településen:

Önkormányzati épületek megújuló energia termelő
kapacitásának növelése legalább 30%-al - napelem,
napkollektor, hőszivattyú, stb.

Energetikai korszerűsítés a településen:

Primerenergia
felhasználás
csökkentését
célzó
intézkedések bevezetése (földgáz, villamosenergia
felhasználás csökkentése dolgozói szemléletformálással,
időkapcsolós fűtési és világítási rendszerek telepítésével,
stb.)
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Energetikai korszerűsítés a településen:
igen

ld önk. Épületek
150 m Ft költsége

Egyéb önkormányzati fenntartású szolgáltató épületek
(pl. óvoda, posta, orvosi rendelő, önkormányzati kft
ingatlanai) megújuló energetikai fejlesztése
Energetikai korszerűsítés a településen:
Egyéb önkormányzati fenntartású szolgáltató épületek igen
(pl. óvoda, orvosi rendelő, önkormányzati kft ingatlanai)
energiafelhasználás csökkentését célzó intézkedések
Települési szintű klímastratégia kidolgozása

ld.
Energetikai
korsz.a
településen
10
mFt-os költsége

igen

Szennyvíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése
Bármilyen
megoldás
tervezhető,
gyökérmezős igen
szikkasztás, tisztítóközpontos rendszer, háztáji egyedi
víztisztítók telepítése, stb

2,5 Mrd Ft

Esővíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése
Felszíni vízelvezető rendszerek
visszatartás, hasznosítás

fejlesztése,

víz igen

Esővíz elvezető rendszer/hálózat fejlesztése
Települési esővíz vagy öntözővíz tározó rendszer igen
kiépítése
Árvízvédelmi
akciók
(gátfal
emelés,
terület
nem
rekonstrukció, stb.)

5 Mrd Ft

2 Mrd Ft
0

Barnamezős területek rekultivációja
Használatból kivont régi ingatlanok vásárlása, bontása, igen
területek kármentesítése, új, energiahatékonyabb
épület építésével a terület újbóli bérbeadása

300 MFt

Zöldterületek fejlesztése
Parkosítás, magas széndioxid megkötő képességű igen
növényzet telepítése, tájgazdálkodás meghonosítása)

170 mFt

Vízparti élőhelyek megóvását célzó intézkedések

igen

40 mft

Hulladékhasznosítás fokozása

igen

80 mFt

igen

15 mFt

Kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági
beruházások megvalósításának ösztönzése (szolgáltató
szektor)
(Szemléletformálás, tájékoztató kiadása új, a
szolgáltatókat érintő pályázati lehetőségek létrejötte
esetén)
Beruházás támogatás

(Amennyiben indul lakossági energiahatékonysági nem
beruházásokat támogató program)

0
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Energetikai tájékoztató készítése
energiaforrások felhasználásáról

a

különböző

igen

Energiatudatosság ösztönzése a lakosság körében
(Szemléletformáló kampányok, pl. TOP, KEHOP igen
forrásból)
Komplex energetikai felújítás ösztönzése a lakosság
körében
igen
Elavult háztartási gépek cseréjének ösztönzése

5 mFt
20 mFt

80 mFt

Megújuló Energia felhasználásának ösztönzése

igen

5 mFt

Közvilágítás LED izzócsere program

igen

300 mFt

Díszkivilágítás LED izzócsere program

igen

10 mFt

Mozgásérzékelős
parkolóvilágítás
telepítése
igen
önkormányzati intézmények, épületek előtt
Kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági
beruházások megvalósításának ösztönzése az iparban
(Szemléletformálás, tájékoztató kiadása új, az ipari nem
szereplőket érintő pályázati lehetőségek létrejötte
esetén)
Forgalomcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedés
fejlesztése a településen
igen
(Gyalogos zónák¸ kerékpárutak létrehozása)
Tömegközlekedési kapcsolatok javítása
igen
(nagyobb lakosságszámú településeken értelmezett)
Alternatív
hajtású
járművek
elterjedésének
támogatása
igen
(Töltőpontok telepítése, töltési szolgáltatás indítása,
szemléletformálás)
Alternatív
hajtású
járművek
elterjedésének
támogatása
igen
(Önkormányzati gépjárműflotta cseréje elektromos vagy
hibrid járművekre)

Kerékpár utak hálózati szemléletű fejlesztése

igen

5 mFt

0

500 mFt

100 mFt

100 mFt

50 mFt

ld
Forgalomcsillapító
övezetek
és
kerékpáros
közlekedés
fejlesztése
a
településen
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Úthálózat korszerűsítése
igen
Közigazgatási határon belül
Mini vízerőművek telepítése közeli folyókon,
csatornákon
nem
(Példa. MOL tisztított szennyvíz erőműből kilépő ágára
telepített mini vízturbina)

1 Mrd Ft

0

Napelem park létesítése önkormányzati területen

igen

300 mFt

Szennyvíziszap és mezőgazdasági hulladék hasznosítás

igen

25 mFt

Biomassza alapú energia termelés
Helyi távfűtő központ létrehozása

igen

1 Mrd Ft

(10 db ingatlan létszámtól értelmezett, közös nem
fűtőrendszerrel ellátott távfűtő rendszer kiépítése)

0

Helyi távhűtő központ létrehozása
(10 db ingatlan létszámtól értelmezett, közös nem
hűtőrendszerrel ellátott távfűtő rendszer kiépítése)

0

Meglévő fűtőközpontok
energiahatékonysági/megújuló energiás átalakítása

nem

0

Statisztika készítése a helyi kibocsátási adatokról

igen

20 mFt

Fa ültetés CO2 megkötése és árnyékolás érdekében

igen

500 mFt

igen

10 mFt

Kapcsolatépítés,
gyakorlatok
elkötelezett településekkel

megosztása

más
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