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A Pont Ott Parti résztvevői is megismerhették és kifejthették véleményüket a klímastratégiai
dokumentum és intézkedési terv szakértői változatával kapcsolatban a rendezvényen felállított
KLÍMA-PONT sátorban.
A Széchenyi 2020 program keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gondozásában
zajló „Salgótarján Megyei Jogú Város helyi klímastratégiája” KEHOP-1.2.1-18-2019-00240
azonosítószámú projekt klímatudatosságot erősítő szemléletformáló programsorozatának
rendezvénye a városi Pont Ott Parti eseményének programjaihoz kapcsolódott: a KLÍMA-PONT
sátorban minden érdeklődő megismerkedhetett a klímavédelem helyi kihívásaival és lehetőségeivel.
A Pont Ott Parti programkínálatának sorában újdonságot jelentett a város tervezett klímastratégiai
dokumentumait bemutató és népszerűsítő KLÍMA-PONT sátor: kérdéseket tehetett fel bárki a helyi
klímastratégiát kidolgozó szakembereknek vagy éppen megvitathatta a KLÍMA-PONT szakértőivel
aggályait a városi klímastratégia szakértői változatát illetően, de gyakorlati tanácsot is kaphattak az
érdeklődők a mindennapokban megvalósítható környezetkímélő megoldásokról. A játékos
klímavédelmi totót kitöltő látogatók óránként ajándéksorsoláson vettek részt.
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 gépjárműforgalom csillapításáról, füstölgő kéményekről vagy hulladékgyűjtéssel kapcsolatos meglátásokról.
Minden vélemény számít!
A hozzászólásokat elektronikusan a kehop_salgotarjan@dipolcsoport.hu e-mail címen, postai úton a
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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
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