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ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Készült:  A Képviselő-testület 2015. február  25-i soros ülésére 
 
Tárgy: Fenntartható Fejlıdés Helyi Program – monitoring csoport  
 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
Véleményezi: 
 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság     
 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság             
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az önkormányzat 2012-ben elkészíttette és a Képviselı-testület 169/2012. (XI.27.) sz. 
határozatával elfogadta a Fenntartható Fejlıdés Helyi Programját (LA21). 
 
Az errıl szóló testületi döntés a következı volt: 
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169/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és a melléklet 
szerint elfogadja a Fenntartható Fejlıdés Helyi Programját. 
Dönt 6 fıs 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 idıtartama a következı önkormányzati 
választásokig szól. 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester 
 
 
Az elfogadott Program szerint a Program monitoringját, felülvizsgálatát, a Cselekvési terv 
végrehajtásának ellenırzését egy hattagú munkacsoport végzi. Mivel a munkacsoport 
megbízása 2014. októberében lejárt, új elnököt kell választani, akinek a feladata lesz az új 
munkacsoport felállítása. 
 
Az elızı ciklusban elkészült a Fenntarthatósági Program Környezeti pillérének 
felülvizsgálata, az Alsónémedi környezeti állapotáról szóló tájékoztató a honlapon 
publikálásra került. Az idei évben azonban szükséges a Program Gazdasági és Társadalmi 
pillérének felülvizsgálata is. A munkacsoportba a Polgármesteri Hivatal, az egészségügyi, 
oktatási, kulturális intézmények, valamint a civil szervezetek képviselıit kell bevonni. 
 
Kérjük és várjuk a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 
javaslatát és állásfoglalását a munkacsoport kialakítása, elnöki teendıinek ellátása 
tekintetében. 
            Határozati javaslat 

…/2015. (II.25.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fenntartható 
Fejlıdés Helyi Programja munkacsoportja elnöki feladataival ……. bízza meg, a 6 fıs 
munkacsoport összeállítása az elnök feladata. A monitoring munkacsoport a 
Programban elfogadott feladatokat látja el. 
A monitoring munkacsoport megbízatásának idıtartama a következı önkormányzati 
választásokig szól. 
 
Határid ı: ………………………………. 
Felelıs: Vincze József polgármester és   …. fenntarthatósági megbízott 
 
Alsónémedi, 2015. február 12. 
 

                   Vincze József 
         polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
   
    Dr. Percze Tünde 
             jegyző  
 


