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Mint ismeretes, a Széchenyi 2020 program keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
20 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2019-
00240 azonosítószámú, „Salgótarján Megyei Jogú Város helyi klímastratégiája” projektjét. A pályázat 
keretében készülő klímastratégai dokumentum és intézkedési terv egyeztetési változata a 
www.salgotarjan.hu honlapról, valamint az önkormányzat facebook oldalról tölthető le és 
véleményezhető. 

A salgótarjáni klímastratégia megalkotásának célja, a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a 
hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség javítása érdekében olyan, a helyi feltételekhez 
illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az érintettek széles körének bevonásával 
meghatározza a legfontosabb beavatkozási pontokat. A klímastratégia kidolgozása az országos 
klímastratégiai módszertant követve történik és illeszkedik a Nógrád Megyei Klímastratégiához. 

A stratégia egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás és terv a következő 20-30 évre, míg az 
intézkedési terv olyan helyi, városrészi, intézményi, szomszédsági intézkedések listája, amelyek közül 
számos lépés már a közeljövőben is megvalósulhat. Ezek véleményezésére nyílik most lehetősége a 
város lakosságának. 2021. július 31-ig várjuk a tervezettel kapcsolatban a szövegszerű javaslatokat, a 
mindennapi életből vett észrevételeket és ötleteket, legyen szó akár növények ültetéséről, a gépjármű-
forgalom csillapításáról, füstölgő kéményekről vagy hulladékgyűjtéssel kapcsolatos meglátásokról. 
Minden vélemény számít! 

A hozzászólásokat elektronikusan a kehop_salgotarjan@dipolcsoport.hu e-mail címen, postai úton a 
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési Iroda 
címezve (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) várjuk. A borítékon kérjük feltüntetni a „Klímastratégia” 
feliratot. Személyesen, a postaihoz hasonló módon a fenti címen van mód a vélemények leadására. 

 

Kérjük, segítsék a szakemberek munkáját véleményükkel, hiszen a klímastratégia Önökkel és Önökért 
készül! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

A projektről bővebb információt a www.salgotarjan.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
Vadas Anett, referens 
Telefon: +36 32 522-912; +36 20 277-4453 vagy +36 20 241-8155  
E-mail: vadas.anett@salgotarjan.hu 
 
 

A rendelkezésre álló információk és eddig elérhető vélemények alapján elkészült a 

salgótarjáni klímastratégia ún. egyeztetési változata, amelyet az Önkormányzat által 

megbízott szakértők állítottak össze. Ehhez a szakértői változathoz várjuk a lakosság, a 

civil szervezetek és minden érdeklődő véleményét 2021. július 31-ig. 

http://www.salgotarjan.hu/

