„Az egyik jelenlegi prioritás az úgynevezett helyi
energiaközösségek létrehozása”
Interjú José Antonio Serrano Martínezzel, a
spanyolországi Murcia város polgármesterével,
amely a Polgármesterek Szövetsége „Város a
reflektorfényben” díjának nyertese.

[Polgármesterek Szövetsége - Európai Iroda:] Murcia volt az első spanyol önkormányzat, amely
csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, még 2008-ban! Ha visszatekint a
mozgalomban eltöltött 13 évre, mit gondol, melyek a város legnagyszerűbb eredményei az
éghajlat és az energia terén?
[Serrano Martínez polgármester:] Murcia ez idő alatt több célt is elért. Az egyik a 2010
novemberében elfogadott SEAP 2020 (fenntartható energiaügyi cselekvési terv) célkitűzéseinek
teljesítése volt, amely a CO2-kibocsátás 20%-os csökkentését tűzte ki célul. Ennek
eredményeként 2020-ra a 2007-es kibocsátási szintekhez képest legalább 428.334 tonnával
csökkent a CO2-kibocsátás. Ezt a célkitűzést most a következő szintre kívánjuk emelni, 40%-kal
csökkentve a kibocsátást az önkormányzat SECAP 2030 (fenntartható energia- és
éghajlatvédelmi cselekvési terv) programja keretében, amely a SEAP 2020 természetes
folytatása. Büszke vagyok arra is, hogy a Murcia polgármestereként töltött időmben a város
támogatta a Polgármesterek Szövetségének elképzelését, amely szerint 2050-re
klímasemlegességet kell elérni.
Murcia részvétele a Polgármesterek Szövetségében motiváló erő, és támogatást nyújt
számunkra az éghajlatváltozás mérséklésében és az ahhoz való alkalmazkodásban. Ez az
európai támogatás elismerés formájában nyilvánul meg, lehetővé téve számunkra az energia- és
éghajlat-változási kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges erőforrások és hálózati
lehetőségek kihasználását. Ez a felismerés egyszerre bátorító és ösztönző erő.

A város a közelmúltban támogatta a Polgármesterek Szövetségének 2050-ig szóló
elképzelését egy igazságosabb, klímasemleges Európáról. Ennek az új elkötelezettségnek
része a helyi szereplőkkel és polgárokkal történő együttműködés. Mit tesz Murcia e
tekintetben?
Ha azt akarjuk, hogy a murciai közösség, a vállalatok, intézmények és közigazgatási szervek
változtassanak szokásaikon, és egy olyan közös projektre összpontosítsanak, amely magában
foglalja a környezet nagyobb tiszteletben tartását, akkor elengedhetetlen, hogy a település
valamennyi szervezete és rejtett társadalmi szereplője a „fedélzeten” legyen. Csak így hozhatunk
létre egy izgalmas és sikeres közös projektet, amelyben mindannyian szerepet vállalhatunk és
learathatjuk a gyümölcsét. Ezért az önkormányzat 2030-ig szóló Éghajlatváltozást mérséklő
stratégiája és az Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiája egyaránt egy olyan
részvételi folyamat eredményeként születik meg, amelyben társadalmi szereplők, szervezetek,
szakmai szövetségek, szakértők, tudásközpontok és számos más csoport vesz részt.
A jelenlegi prioritások egyike az úgynevezett helyi energiaközösségek létrehozása, amelyeket a
polgárok, a kkv-k és a helyi hatóságok működtetnek. Ezért létfontosságú, hogy mindezen
szereplőket végigkísérjük a folyamat során, és elősegítsük a valódi energetikai átállást. A helyiek
képesek lesznek energiát termelni, fogyasztani, tárolni, megosztani vagy akár értékesíteni, ami
ezt kulcsfontosságú tényezővé teszi a költségek csökkentésében és a valódi energiaátálláshoz
való hozzájárulásban.
Célunk továbbá olyan népszerűsítő kampányok indítása, amelyek ismereteket és képzést
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önkormányzat alkalmazkodásában, és elősegítik a nyílt párbeszédet. Ha az éghajlat változik,
miért nem változunk mi is?

Találkozott-e nagyobb akadállyal a helyi éghajlat- és energiaügyi tervei megvalósítása
során? Hogyan sikerült legyőznie?
A legnagyobb akadályt az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos enyhítő és
alkalmazkodási intézkedések végrehajtásához szükséges finanszírozás megszerzése jelenti.
Mivel az önkormányzati források korlátozottak, alternatív forrásokat kell találnunk, emellett
pedig kötelezettséget kell vállalnunk arra, hogy az éves költségvetésekben elkülönítjük a
szükséges forrásokat, és határozott pénzügyi kötelezettségvállalást teszünk az elkövetkező
évekre. Általában különböző finanszírozási mechanizmusokat alkalmaznak, például megújuló
alapokat, harmadik felek finanszírozási rendszereit, lízinget, energiaszolgáltató vállalatokat
(ESCO-k) vagy köz- és magánszféra közötti partnerségeket. Más magán- és állami szervezetekkel
is szeretnénk partnerségre lépni, és alternatív finanszírozási forrásokat keresünk a különböző

nemzeti és európai támogatási rendszereken keresztül. Meg kell vizsgálnunk minden létező és
megvalósítható lehetőséget.
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megváltoztatása érdekében, ezért erőfeszítéseinket a fenntarthatósági kérdések tudatosítására
összpontosítjuk. Megfigyeltük, hogy a tudomány és a köztudat között szakadék tátong, és a
probléma leküzdése és kezelése érdekében nagyobb polgári, üzleti, társadalmi és politikai
szerepvállalást kell elősegítenünk.

Miért döntöttek úgy, hogy beneveznek a Polgármesterek Szövetségének „City in the
Spotlight” díjára?
Büszkék vagyunk arra, hogy a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének tagjai
lehetünk, és úgy vélem, hogy a Polgármesterek Szövetségének díjai remek lehetőséget
nyújtanak arra, hogy bemutassuk elkötelezettségünket, miközben arra törekszünk, hogy példát
mutassunk a Szövetség egész közössége számára és azon túl is. Ez a hozzáállás adja meg a
lendületet és a motivációt, amely szükséges ahhoz, hogy tovább haladjunk ezen az úton.
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polgármestereként úgy vélem, hogy az egységes európai válasz erősebb lesz.

Hogyan látja Murciát 2050-ben?
Murciában szilárdan hiszünk egy olyan városi projektben, amelyben a fenntarthatóság és a
természeti környezet tiszteletben tartása a növekedés és a jövőbeli lehetőségek alappillérei.
Kormányzati csapatom célja, hogy Murcia strukturáltabb, összekapcsoltabb, igazságosabb,
fenntarthatóbb és nyitottabb településsé váljon. A közeljövőben számos olyan projektet hajtunk
végre, amelyek mind a murciai életminőség javítását célozzák.
Az egyik fő projekt az úgynevezett 0. zóna urbanizációs munkálatai, amelyek során régi vasúti
síneket fedünk le, ily módon a közösséget kettéválasztó sebhelyet kerékpárutakkal,
zöldterületekkel és rekreációs területekkel ellátott városi átalakítási kezdeményezéssé átalakítva.
Ezen túlmenően a sínek betemetésével a jelenlegi vasúti folyosó olyan főútvonallá válik, ahol a
gyalogosok élveznek elsőbbséget, az új sétányt pedig két folyosó köti össze a Segura folyóval.
Az elkövetkező hónapokban a gyalogosok által használt terek kialakítása fémjelezi majd az
önkormányzat munkáját, csakúgy, mint az alacsony kibocsátású zónák (LEZ) kibővítése és a
levegőminőség javítását célzó különböző intézkedések. Kísérleti gyalogosátkelőhely-építési
projekteket indítunk regionális utak bevonásával a megvalósíthatóság ellenőrzése és az állandó
gyalogos átkelőhelyek bevezetése céljából.

A mobilitást a településen számos olyan projekt révén fogjuk javítani, amelyek célja a
tömegközlekedés fejlesztése, több kerékpárút kialakítása, a különböző közlekedési módok
integrálása, a kizárólagosan a városi közlekedés számára fenntartott peronok elkülönítése és a
tömegközlekedéssel integrált parkolók építése. A cél egy dinamikus önkormányzat létrehozása,
amely előnyben részesíti a város és a kerületek közötti fizikai kapcsolatot.
Különböző intézkedéseket dolgozunk ki, amelyek jelentősen növelik a zöldterületeket a
településen, egy másik cél pedig az, hogy a zöldterületek a generációk közötti interakció tereivé
váljanak. Ennek érdekében számos projektünk a torna-, korcsolya- vagy fizioterápiás
létesítményekre összpontosít.
A megfelelő zöld infrastruktúra kialakítása kulcsfontosságú a városi területek biológiai
sokféleségének javításához, ami az éghajlathoz való alkalmazkodás egyik eszköze.
Emellett folyamatosan haladunk az energia-önfogyasztás (amely az energetikai átállás fő
tengelye) felé, kezdve az önkormányzati épületeinkkel, és szorosan összhangban a helyi
energiaközösségek támogatásával. Az elektromos járművek bevezetése egy másik fontos
kihívás, amellyel szembe kell néznünk, csakúgy, mint a kiegyensúlyozottabb modális elosztás
vagy a fenntarthatóbb „utolsó mérföldes elosztás” elérésével.
A fenntarthatóságba való befektetés lehetőséget jelent a fejlődésre és a növekedésre, amelyet
meg kell valósítanunk Murciában.
Ha szeretné megtekinteni a tavaly nyári prezentációnkat, amely a következő hónapokban induló
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https://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=
60460#ad-image-0 weboldalra.

