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Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:
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Meghívottak:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kezdeményezésére Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 04-ei ülésén
hozott 116/2017. (VIII.04.) számú határozatával kifejezte csatlakozási szándékát a
Veszprém megyei Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv készítése érdekében létrehozására tervezett, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a 10 000 fő lakosságszám
feletti városok (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota) alkotta konzorciumhoz, egyetértett a TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtásra tervezett
támogatási kérelemmel.
A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető a pályázatot határidőben benyújtotta, a bírálatot követően a „Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” című, TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számú projekt 88.458.610, - Ft összegű támogatást nyert el.
Ez tartalmazza – többek között – a Tapolcára készítendő, település specifikus akcióterv előkészítésének, kidolgozásának, bonyolításának valamennyi költségét. A projekthez saját forrás biztosítása nem szükséges.
A konzorciumi tagok a helyi Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása beszerzésre közbeszerzési eljárást folytattak le, amelynek tőlünk független
elhúzódása miatt, a teljesítési, befejezési határidő módosítása is szükségessé vált
(2019. június 30-ról 2019. szeptember 30-ra).
A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozásában jelentős referenciákkal bíró szerződéses szakmai partnerünk az Építésügyi Minőségellenőrző In-
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novációs Nkft. (2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 26.), kapcsolattartónk Vass Lajos általános fejlesztési igazgatóhelyettes. Az ÉMI ehhez kapcsolódó tevékenységét a jelen
előterjesztés 1. sz. melléklete mutatja be.
A SECAP lényege, hogy mérje fel a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét; vegye számba a településen jelentkező, klímaváltozáshoz
köthető természeti jelenségeket; összegezze az összegyűjtött megoldási javaslatokat,
amelyek segítséget nyújtanak az üvegházhatású gázkibocsátás mérsékléséhez és a
káros klímahatások elleni védekezéshez.
Az akcióterv objektív, statisztikai és tényadatokon alapuló áttekintést nyújt az önkormányzat számára a különböző szektorok (önkormányzati létesítmények, lakosság,
közlekedés, vállalkozások stb.) energiafogyasztásáról és szén-dioxid-kibocsátásáról.
Ezáltal már rövidtávon is jó alapul szolgál helyi beruházások tervezéséhez.
A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozás segítségével lehetőség nyílik egy kidolgozott módszertan szerint összegezni a fent említett tényezőket. A csatlakozási folyamat eredményeképpen egy olyan stratégiai dokumentum jön létre, amely kiválóan használható arra, hogy az Európai Unió kapcsolódó
közvetlen pályázati forrásainak felhasználása hatékonyabb lehessen.
A Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítésével az önkormányzat célja, hogy áttekintse azokat a fejlesztéseket, melyek jelentősen csökkentik a város
üvegházi gáz kibocsátását, és hogy megfelelő dokumentumok álljanak rendelkezésre
az Európai Unió kapcsolódó pályázati forrásainak eléréséhez, melyen nem csak az
önkormányzat, hanem a vállalkozások is részt vehetnek.
A vonatkozó pályázati felhívás és a Támogatási Szerződés szabályozásának, előírásának megfelelően a helyi önkormányzat, mint konzorciumi tag egyénileg jelenti be
csatlakozási szándékát a Polgármesterek Szövetségéhez.
A SECAP kidolgozása során az együttműködés a www.euromayors.eu honlapon
közzétett Nemzet Koordinátorral való együttműködés kötelező érvényű.
A projektnek 5 éves fenntartási kötelezettsége van, elvárás a nem anyagi jellegű –
szankció nélküli – kötelezettségvállalás az akcióterv időszakos felülvizsgálatára,
elemzés és cselekvési terv készítésére, az eredmények időszakos jelentésére és azok
regisztrálására a Polgármesterek Szövetségénél.
A dokumentum elkészítését a támogatási értesítést követően megkezdtük a jelenlegi
kibocsátási szintek felmérésével, mind az önkormányzati intézmények, létesítmények, lakosság, közlekedés, mind a vállalkozások vonatkozásában.
Köszönet illet minden olyan személyt és szervezetet, aki/amely 2012., 2015. és 2017.
évekre intézményük/vállalkozásuk energia felhasználásáról, külön-külön energiahordozónként adatot szolgáltatott.

Az akciótervhez szükséges adatok gyűjtése jelenleg is folyamatban van partnerünkkel együttműködésben. Ez kiterjed a 2012. év óta történt energetikai fejlesztésekre és
megtakarításokra, valamint a jövőbeli fejlesztések áttekintésére is.
Kérem felhatalmazásomat, hogy az előterjesztés 2. számú melléklete, majd a határozat mellékletét képező dokumentum aláírásával jelezzem csatlakozási szándékunkat
a Polgármesterek Klíma és Energiaügyi Szövetsége felé.
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” című, TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 számú,
konzorcionális projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatót megismerte.
Köszönetét fejezi ki minden olyan személynek/szervezetnek
aki/amely tevékenységével elősegítette az eddigi adatszolgáltatást, bonyolítást.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város Önkormányzatának a „Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége” elnevezésű szervezethez való csatlakozását jóváhagyja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a határozat
melléklete szerinti csatlakozási nyilatkozatot aláírja és a vállalt
kötelezettségek sikeres teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2019. május 29.

Dobó Zoltán
polgármester

