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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szennyvíztelep bővítésére és korszerűsítésére elnyert KEOP pályázathoz az önkormányzat 
vállalta, hogy 2012. november 1-ig elkészíti a Helyi Fenntartható Fejlődés Programját (Local 
Agenda 21) az ÚMFT „Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez” című, valamint a 
„LA 21 segédlet KEOP kedvezményezettek számára” című dokumentumokban részletezettek 
szerint. 
 
A Program elkészítésére a 98/2012. (VI.26.) határozat értelmében a Bio-Genezis Kft.-t bíztuk 
meg, akik a szerződés szerinti ütemtervet tartva határidőre elkészítették az anyagot. 
A társadalmi vitára bocsátott munkaanyaghoz a lakosság, a civil szféra és a Képviselő-testület 
részéről sem érkezett hozzászólás. A felállt munkacsoport tagjai megtették észrevételeiket, 
melyek alapján a munkaanyag módosításra és véglegesítésre került. 
 
A dokumentum része az a cselekvési terv, mely részletesen tartalmazza, hogy a jövőben 
milyen projektek megvalósítása lenne szükséges a fenntarthatósági célok - társadalmi, 
gazdasági és környezeti pillér - elérése érdekében, illetve melyek azok az indikátorok, melyek 
megmutatják ezen célok megvalósulásának mértékét. 
 
A korábbi törvényi szabályozástól eltérően nincs előírás a Fenntarthatósági Program 
kétévente történő felülvizsgálatára. A monitoring munkacsoport feladata lesz az indikátorok 
évenkénti nyomon követése, a megvalósulás ellenőrzése, szükség esetén a Program 
felülvizsgálatának kezdeményezése. 
 
A Program 7.1. Cselekvési terv programjában szerepel: 
 

1. Fenntarthatósági megbízott és monitoring csoport kijelölése.  
A megbízott feladata a kijelölt feladatok betartásának figyelemmel kísérése, a 
felülvizsgálathoz szükséges lakossági véleménygyűjtés.  

 
A monitoring rendszer szereplői: 

• Polgármester 
• Alpolgármesterek 
• Bizottsági elnökök 
• Az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői 
• Társulások 
• Közműszolgáltatók 
• Polgármesteri Hivatal munkatársai 
• Civil szervezetek, helyi közösségek 

 
A monitoring csoport tagjai ezen szervezetek, intézmények vezetői, vagy az általuk 
megbízott személy. 
 

2. Fenntarthatósági terv felülvizsgálata 
3. Tudatformálás, konzultációk, gyűlések tartása 

 
A fentiek alapján javasoljuk a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadását, 
valamint a munkacsoport vezetőjének - Kiss István Viktor alpolgármester úrnak - megbízását 
a monitoring munkacsoport felállítására és a fenntarthatósági megbízotti feladatok ellátására. 
 



 
 

 
 

Határozati javaslat 
 

../2012. (XI.27.) számú határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadja a Fenntartható Fejlődés Helyi Programját. 
 
Dönt 6 fős monitoring munkacsoport felállításáról. A munkacsoport elnökének, 
valamint fenntarthatósági megbízottnak Kiss István Viktor alpolgármestert bízza meg, a 
csoport összeállítása az elnök feladata. A monitoring munkacsoport a Programban 
elfogadott feladatokat látja el. 
A monitoring munkacsoport megbízatásának időtartama  a következő önkormányzati 
választásokig szól. 
 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester 
 

 
  

 
Alsónémedi, 2012. november 15.     
 
 
        Vincze József 

polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
       Dr. Percze Tünde              

 jegyző  
 
 


