
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.12.14

Javaslat a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok keretében a
SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek Szövetségéhez csatlakozás dokumentumainak

véleményezésére

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző

Meghívott: Zalai Norbert Larinea Kft. ügyvezető igazgató

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.12.12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.12.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  TOP-6.5.1  prioritási  soron  benyújtott,  megvalósítás  alatt  álló  négy  önkormányzati  projekt
megvalósításának  a  pályázati  felhívás  alapján  feltétele,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Fenntartható  Energia-  és  Klímaakciótervvel  (ún.  SECAP)  rendelkezzen.  A  SECAP
megvalósításának alapja egy európai uniós szervezet, a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozás.
Ezek  alapján  a  Polgármesterek  Szövetségéhez  való  csatlakozás  dokumentumainak  véleményezését
javasoljuk.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: U627-29970/2017.

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: Sipos Réka s.k. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
Nincs pénzügyi vonzat. Szabó Imre s.k.



JAVASLAT

Javaslat a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok keretében a
SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek Szövetségéhez csatlakozás dokumentumainak

véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A TOP-6.5.1 prioritási soron benyújtott Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című
pályázat  jelenleg folyamatban lévő négy projekt  megvalósításának a pályázati  felhívás alapján
feltétele,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Fenntartható  Energia-  és
Klímaakciótervvel  (ún.  SECAP) rendelkezzen.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének
336/2017. (V.18.) határozata alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalkozási
szerződést  kötött  a  LARINEA  Független  Regionális  Energia  Ügynökség  Nonprofit  Kft-vel  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  “Fenntartható  Energia-  és  Klímaakciótervének  -  SECAP
elkészítésére”. A SECAP megvalósításának alapja csatlakozás egy európai uniós szervezethez, a
Covenant of Mayors for Climate & Energy szervezethez (Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi
Szövetsége, továbbiakban: Polgármesterek Szövetsége).  www.polgarmesterekszovetsege.eu

Miután 2008-ban az Európai Bizottság elfogadta az EU 2020-as éghajlat-változási és energiaügyi
csomagját,  létrehozta  a  Polgármesterek  Szövetségét,  hogy  elősegítse  és  támogassa  a  helyi
önkormányzatok  erőfeszítéseit  a  fenntartható  energiapolitikák,  illetve  klímavédelmi  célok
megvalósításával  kapcsolatban.  Ezen  célok  beteljesítésére  hozott  létre  egy  ún.  Fenntartható
Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) útmutatót, mely elkészítésének feltétele csatlakozás/aláírás
a szövetséghez (aláírástól számított 2 éven belül kell elkészíteni).

Az Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozási dokumentum aláírásával a Polgármesterek/
Önkormányzatok vállalják, hogy a Polgármesterek Szövetségének céljaival összhangban elkészítik
és  benyújtják  saját  SECAP tervüket  (2030-ra  min  40%-os  CO2  kibocsátás  csökkentéssel  és
Klímavédelmi intézkedésekkel), amelyet ezután nyomon követéssel felül is vizsgálnak majd. 

A  vállalást/csatlakozást  a  Polgármesterek  Szövetsége  által  megadott  aláírólap  és  annak
mellékletének  (a  Polgármesterek  Szövetségének  célkitűzései,  filozófiája)  elfogadásával  lehet
megtenni.

Az  SECAP-ban  részletezett  javaslatok,  fejlesztések,  célok  elérése  nem elvárás,  azok  számos
(gazdasági, társadalmi, jogszabályi, egyéb) feltételhez kötöttek. Az elvárás/vállalás a csatlakozott
Polgármesterek/Önkormányzatok  felé  egyedül  az  SECAP  elkészítése  és  későbbi  nyomon
követése, mely remélhetőleg ösztönzően hat majd az SECAP-ban részletezett  fejlesztési célok
elérésére.

A fentiek alapján javasoljuk a Polgármesterek Szövetség csatlakozási  dokumentumainak
véleményezését.

Bizottsági vélemények:
Az  előterjesztést  2017.  december  12-én  rendkívüli  bizottsági  ülésén  tárgyalja  a  Pénzügyi
Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

Mellékletek: 
POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGÉHEZ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTUM: ALÁÍRÓLAP ÉS MELLÉKLETE 
1.sz. melléklet: DMJV Közgyűlésének 336/2017. (V.18.) határozata

http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/index_hu.html


HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  ./2017. (XII.14.) határozata

a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok keretében a
SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek Szövetségéhez csatlakozás

dokumentumainak véleményezéséről 

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  támogatja,  hogy  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon a Covenant of Mayors for Climate
&  Energy  szervezethez  (Polgármesterek  Klíma-  és  Energiaügyi  Szövetsége,  továbbiakban:
Polgármesterek  Szövetsége) a  TOP-6.5.1-15 számon  regisztrált  “Önkormányzati  épületek
energetikai korszerűsítése”  című pályázatokkal kapcsolatban elkészítendő  Fenntartható Energia-
és Klímaakcióterv (ún. SECAP) elkészítése érdekében.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét  képező  a  Polgármesterek  Szövetsége  által  megadott  aláírólapot,  mint  a
Polgármesterek  Szövetsége csatlakozási  dokumentumát  írja  alá  és  a  jelen határozattal  együtt
küldje  meg  a  Fenntartható  Energia-  és  Klímaakcióterv  (SECAP)  elkészítésével  megbízott
LARINEA Kft. részére további ügyintézés céljából.

Felelős: - a  Polgármesterek Szövetsége  csatlakozási dokumentum aláírásáért, a határozat
megküldéséért és végrehajtásáért: 

  a polgármester

-    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
   

Határidő   - a  Polgármesterek Szövetsége  csatlakozási dokumentum  aláírására:  

      2017. december 29.
                          

Dunaújváros, 2017. december 14.

 
Cserni Béla s.k.    Hingyi László s.k.

a városüzemeltetési,
környezetvédelmi és turisztikai

bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke


