
ÚTON EGY FENNTARTHATÓ 
TELEPÜLÉSI MODELL KIALAKÍTÁSA 
FELÉ: ELKÉSZÜLT RÁCALMÁS 
VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA 
Rácalmás Város számára évek óta fontos gazdasági és 
környezeti kérdés az energia, az energiafelhasználás 
témaköre. A település távlati törekvése az energetikai 
önellátás megvalósítása, a megújuló energiaforrások, 
energiatudatos szemléletmód és a társadalmi integráció 
hármasán nyugvó fenntartható településmodell 
kialakítása. E célok elérését segíti a Greening Regions 
című projekt, melyet 2016. májusában indított el 
az önkormányzat magyar és norvég partnerekkel 
együttműködésben. A projekt megvalósításához a 
Norvég Alap nyújt támogatást. 

A projekt egyik kulcsfontosságú eredménye a település 
energiastratégiájának megalkotása. Részletes 
helyzetfeltáró munka, szakmai egyeztetések, 
nyilvános konzultáció, valamint a magyar és norvég 
partnerekkel való tapasztalatcsere eredményeként a 
stratégia 2016. novemberében került véglegesítésre. A 
dokumentum meghatározza a megújuló energiaforrások 
felhasználásának növelése, valamint az energiatudatos 
szemlélet elsajátítása érdekében szükséges 
intézkedéseket a település energetikai önellátásra való 
törekvése jegyében.

NÖVEKVŐ ENERGIATUDATOSSÁG, ZÖLDEBB TELEPÜLÉSEK
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Rácalmás jelenleg is sikeres környezetvédelmi programokat működtet és jellemző a helyi vállalkozások 
elkötelezettsége az energiafelhasználás racionalizálása iránt. Mindez kiváló alapot, kiaknázható lehetőséget jelent 
a stratégia által megfogalmazott középtávú célok megvalósításához. A stratégia többek között az alábbi feladatokat 
irányozza elő a következő 5 évre: 

• az önkormányzati épületek komplex, 40-60%-os energiafelhasználás csökkenéssel járó felújítása,

• az energiamenedzsment ügynökség hatékony működtetése,

• átfogó energetikai rendelet megalkotása,

• a Környezetvédelmi Alap felülvizsgálata,

• a helyi lakosság gondolkodásának energiatudatossá válását segítő szemléletformálási 
tevékenységek,

• és a fejlesztési források eredményes felhasználása.

A stratégia ajánlásai első sorban az önkormányzati döntéshozóknak szólnak, de a helyi vállalkozások, civil szervezetek 
és lakosság számára is hasznos információkkal szolgál és ösztönzi a stratégia megvalósításában való részvételüket.

További információkért kérem
látogasson el honlapunkra:

www.greeningregions.eu
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ENERGIAMENEDZSMENT ÜGYNÖKSÉG

Az energiastratégia által meghatározott egyik kulcsfeladat 
az Energiamenedzsment Ügynökség felállítása, mely többek 

között a stratégia végrehajtásának koordinációját is biztosítani 
hivatott. A Greening Regions projekt segítségével Rácalmás 

Város Önkormányzata kialakította saját szervezetén belül 
az ügynökségi feladatokat ellátó szervezeti egységet és 

kijelölte a felelős munkatársakat.  Az ügynökség célja, hogy 
információkkal és szakmai tanácsokkal segítse a helyi 

lakosokat, vállalkozásokat, a térség intézményeit és más 
önkormányzatait a tudatosabb és takarékosabb energia 

felhasználásban.

NEMZETKÖZI TAPASZTALATCSERE

A Greening Regions projektben két norvég önkormányzat, 
Stor Elvdal és Elverum is részt vesz. Mindkét település 
kiemelt figyelmet fordít az energiatudatosságra és a megújuló 
energia hasznosítására. Ennek köszönhetően számos jó 
gyakorlattal tudnak szolgálni az önkormányzati intézmények 
energiatakarékos működtetése, az energetikai fejlesztések 
tervezése és a lakossági szemléletformálás terén egyaránt. 
Ugyanakkor ők is komoly érdeklődést mutatnak a Rácalmás 
által kialakítani kívánt innovatív önkormányzati szolgáltatások 
és együttműködési modell iránt. A 2016. szeptemberében 
megvalósult tanulmányút kiváló lehetőséget biztosított a 
partnerek közötti tapasztalatcserére.

MINTABERUHÁZÁS
A Greening Regions projekt gyakorlati példát is kíván mutatni 

az energiatudatos működésre: megújuló energiaforrások 
használatával megkezdődött a Rácalmási Manóvár Óvoda 

és Bölcsőde energiahatékony felújítása. A munkaterület 
átadására 2016 augusztusában került sor, a szükséges 

közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően. A beruházás 
eredményeképpen az óvoda és bölcsőde fűtését geotermikus 
energia felhasználásával, talajszondás hőszivattyúkkal oldják 
meg. A felújítás keretében kialakításra kerül egy kijelző panel, 

mely a rendszer működését mutatja be közérthető módon.


