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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: InAirQ című pályázatban való részvétel 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Csöngető Petra pályázat előkészítő 
Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző
Dr. Ferencsik István projektmenedzser
 

Az előterjesztést megtárgyalta:

-

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta                     dr. Ignácz Anita Éva
   jogi előadó                   jegyző

Várpalota  Város  Önkormányzatának  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2016.  (II.23.)
Önkormányzati rendeletében a fedezet rendelkezésre áll.

Szabó Mónika
      pénzügyi irodavezető



Tisztelt Képviselő-testület!

Az  Egészségügyi  Világszervezet  (WHO)  és  az  Egészség-  és  Élelmiszerbiztonsági
Főigazgatóság is  felhívták a figyelmet  arra,  hogy a bel-  és kültéri  légszennyezés  egyaránt
jelentős  környezetegészségügyi  kockázatok,  melyeknek  súlyos  egészségkárosító  hatásai
vannak.  Bár  nagyfokú  előrelépés  történt  az  Európai  Unióban  a  kültéri  levegőminőség
javítására és a szennyezőanyagok emissziójának visszaszorítására, a beltéri levegőminőség is
figyelmet  igényel,  mivel  zárt  térben  töltik  az  emberek  idejük  nagy  részét.  Fokozottan
érzékenyek a gyermekek a levegő minőségére, így az iskolák azok az intézmények, melyek
megelőző lépéseket tehetnek a gyermekek egészségének érdekében.

Várpalota Város partnerként venne részt az InAirQ című, CE069 azonosítószámú projektben.
A projekt részeként Várpalota iskoláiban a beltéri környezetegészségügyi helyzet feltárásra
kerül,  továbbá  kisebb  fejlesztések  is  megvalósulnának  a  beltéri  környezet  javításának
érdekében. 

Összességében  a  projekt  célja,  hogy  3  év  elteltével,  az  iskolákban  kevesebb  egészségre
ártalmas tényező érje gyermekek szervezetét, összességében javuljon a várpalotai gyermekek
egészségügyi állapota és életminősége.
A projekt időtartama 3 év. A támogatás a Városunk számára 49.375.000,- Ft (154.300 EUR),
melyből az önrész mértéke 2.900.000,- Ft (7 715 EUR).

Várpalota  Város  Önkormányzatának  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2016.  (II.23.)
Önkormányzati rendeletében a fedezet az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.

Kérem,  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  elfogadni
szíveskedjen! 

Várpalota, 2016. augusztus 24.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. augusztus 26-i rendkívüli ülésén a

következő határozatot hozta:

………  /2016. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat:  

1) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  partnerként

részt kíván venni az InAirQ című, CE069 számú projekt megvalósításában.
2) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert a

pályázat megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.
3) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a

partnerségi  megállapodás  aláírására.  A  partnerségi  megállapodás  jelen  határozat

mellékletét képezi.
4) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselőt-testülete  a  pályázat  megvalósítása

érdekében  biztosítja  a  szükséges  mértékű  önrészt,  2.900.000,-  Ft  (7 715  EUR)

értékben. A fedezet Várpalota  Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

szóló  3/2016.  (II.23.)  Önkormányzati  rendeletében  az  általános  tartalék  terhére

rendelkezésre áll.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Talabér Márta polgármester
Közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő, Kotzó Szabolcs környezetvédelmi
ügyintéző

V á r p a l o t a ,  2016. augusztus 26. 

Talabér Márta        dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester         jegyző
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