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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. július 17-ei rendkívüli ülésére 

 

 

 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó 

projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazás 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Csöngető Petra pályázat előkészítő  

  Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

    

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

- 

 

 

 

 

 

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

  Bérczes Beáta                       dr. Ignácz Anita Éva 

     jogi előadó                      jegyző 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Európai Bizottság a Polgármesterek új, egységesített Klíma- és Energiaügyi Szövetségét 

(Mayors Adapt — Polgármesterek Alkalmazkodnak) 2015. október 15-én hozta létre az 

Európai Parlament brüsszeli ceremóniájának keretében. A megerősített szövetség három 

alappillérét, a csökkentést, az alkalmazkodást, valamint a biztonságos, fenntartható és elérhető 

energiát szimbolikusan támogatták. Az új protokoll értelmében a Szövetséghez csatlakozó 

települések Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP) készítenek.  

 

A SECAP egy stratégiai és operatív dokumentum, amely települési/térségi szinten határozza 

meg a 2030-ra elérni kívánt CO2 kibocsátás csökkentését, átfogó kereteit. A CO2 

Alapkibocsátás készlet eredményeit használja fel azon tevékenységek és lehetőségek 

azonosításához, amelyek az önkormányzat CO2-csökkentési célkitűzésének elérését segítik 

elő. Konkrét csökkentési intézkedéseket határoz meg határidőkkel és feladatokkal, amely 

hosszútavú stratégiát beavatkozásokra, projektekre váltja. Az időszak végére elérendő 

széndioxid megtakarítás minimális célértéke — az EA stratégiája alapján — a bázisévhez 

viszonyítva 40%. Ezen dokumentum megléte elengedhetetlen a TOP energetikai 

fejlesztéseihez. 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat elkötelezett a fenntartható fejlődés, az 

energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások hasznosítása mellett, ezért a TOP-3.2.1 - l6 

felhívásnak megfelelően megyei szintű SECAP dokumentum készítését tűzte ki maga elé úgy, 

hogy konzorciumvezetői szinten koordinálja a 10.000 fő feletti települések, mint konzorciumi 

tagok Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozását, továbbá 

összefogja a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező 

vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak elkészítését, így lefedve Veszprém megye teljes 

földrajzi területét. 

 

A Megyei Közgyűlés Elnöke Várpalota Város Önkormányzatának részvételi szándékát kérte a 

projektben.  

 

Önkormányzatunkhoz 2017. június 29-én érkezett levelében a konzorciumi együttműködési 

megállapodás aláíráshoz szükséges képviselő-testületi felhatalmazást kérte 2017. július 31. 

határidővel.  

  

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Várpalota, 2017. július 13. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. július 17-ei rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

………/2017. (VII. 17.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Terület és Településfejlesztési 

Operatív Program TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése című felhívása keretében tervezett Fenntartható Energia és Klíma 

Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében című támogatási kérelem 

benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt 

szabályok szerint a támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, 

illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

 

 

V á r p a l o t a ,  2017. július 17.  

 

 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta     dr. Ignácz Anita Éva 

  polgármester        jegyző 
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