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Kisbér Város Önkormányzata által elnyert ÁROP-1-A.2/A-2008 
azonosító számú pályázatában vállalt fenntarthatósági elvek 

érvényesítésére létrehozott Fenntarthatósági Terv 
 
Az alábbi Fenntarthatósági Terv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Fenntartható Fejlődés 
érvényesítéséhez útmutatójának szempontjai szerint csoportosítja a vállalt fenntarthatósági 

elemeket. 
 
 

I. Környezettudatos menedzsment és tervezés 
 

 

2. szempont: Fenntarthatósági Terv elkészítésének vállalása 
Az Önkormányzata ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú pályázata kapcsolatosan 
kidolgozta jelen Fenntarthatósági Tervét, melyet minden évben áttekint, és megfelelően 
aktualizál. 
 

3.b. szempont: Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak 
létrehozását: 
Kisbér Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete Környezetvédelmi Alapot hozott 
létre; bevételeit a talajterhelési és egyéb környezetterhelési díj bevételek jelentik, kiadásai a 
Város- és községgazdálkodás szakfeladat környezetvédelmi, településtisztasági feladataira 
teljesülnek.  
 

3c. szempont: Fenntarthatósági felelős kijelölése  
Az Önkormányzat munkatársai közül fenntarthatósági felelőst jelöl ki, akinek munkaköri 
leírásába bekerül a fenntarthatósági szempontok állandó vizsgálata és érvényesülésük 
elősegítése, a beruházások környezetvédelmi szempontú irányítása, ellenőrzése, tájékoztatása 
a fenntarthatósági értékelések és jelentés készítésében való részvétel.  
 
3f. szempont: A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett 
munkavállalók száma 
Az Önkormányzat dolgozói a pályázat során részt vettek a fenntarthatósággal kapcsolatos 
tudásmegosztásban. Részvételüket a fenntarthatósági felelős koordinálta és összesítette. 
A pályázat fenntartási idejében az Önkormányzat törekedni fog az újabb oktatások 
megtartására.  
 
4. szempont: A termék-, és szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások 
elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg: 
Az Önkormányzat figyelemmel van, hogy a környezeti terhelést a lehető legkisebbre csökkentse. 
Kevesebb energiafelhasználással oldja meg a megbeszéléseket tárgyalásokat, valamint a 
szemétképzést minimalizálja, a hulladékokat szelektíven gyűjti és csak a legszükségesebb 
anyagokat nyomtatja ki.  
 
8. szempont. Környezeti és fenntarthatósági ismeretek bővítése 
Az Önkormányzat képzéseinek megrendezése és tartalma tervezése során fontos lesz a 
környezettudatosság és a társadalmi felelősségvállalás, melyet a fenntarthatósági felelős 
munkatárs koordinál és ellenőriz.  
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14. szempont. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a 
környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az ÁROP-1.A.2/A-2008 projekt keretében igénybe vett képzési, 
tanácsadási, ismeretterjesztési szolgáltatásokban, tevékenységekben a környezeti, fenntarthatósági 
ismeretekkel kerül megfogalmazásra. 
 
17. szempont: A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetű. 
 
60. szempont: Partneri vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos 
vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események száma:  
Az Önkormányzat által fenntartott Kisbéri Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 
tagintézményei minden évben ősszel és tavasszal papír-és vashulladék gyűjtést szervez a 
városban, mely által nemcsak a projekt résztvevői hanem a lakosság is a környezettudatosságra és 
fenntarthatóságra törekszik.  
 
 
 

II. Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások 
 
 
9. szempont. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések..stb.) 
választott körülményei környezettudatosságot tükröznek:  
Az Önkormányzat képzései, és egyéb programjai helyszíneinek kiválasztása során előnyt 
fognak élvezni a természet-közeli helyszínek, ahol a hulladékminimalizálás, a szelektív 
hulladékgyűjtés, az energiatakarékosság, az egészséget kímélő foglalkozások – így különösen 
a világítás, monitorok, zöld növények, szellőzés –, az egészséges táplálkozás, a pihenéshez a 
zöld-felület. 
 

 
11. szempont A környezeti szempontok érvényesítése a beszerzendő eszközök, termékek, 
alapanyagok értékelésénél, kiválasztásánál: 
Az Önkormányzat irodája és pályázatai során törekedni fog a kombinált, valamint az anyag- és 
energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására, ennek megfelelően a 
zöld közbeszerzési elvek kidolgozása valósult meg.  Ennek megfelelően a személyi számítógépek, 
monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az 
energiafogyasztás fontos szempont lesz, figyelemmel kísérjük és vizsgáljuk a kétoldalas 
nyomtatást, valamint az újrahasznosított papír beszerzésére törekedünk.  
 
35. szempont: Kétoldalas nyomtatás és újrahasznosított papír használat bevezetése 
és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során: 
Kisbér Város Önkormányzata törekedni fog arra hogy a levelezései során és bármilyen egyéb 
nyomtatványaiban, kiadványaiban a kétoldalas nyomtatást és az újrahasznosított papírt 
alkalmazza.  
 
44. szempont: Veszélyes hulladék arányának csökkentése a keletkezett összes hulladék 
mennyiségének arányában: 
Az Önkormányzat a veszély hulladékot átadja, ezzel csökkentve a lerakás/égetésre kerülő 
hulladék mennyiségét.  
 
49. szempont: Egészséges, helyi, vagy bioélelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben: 
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Önkormányzat törekedik arra hogy az étkeztetései során a helyi őstermelőktől élelmiszereket, 
zöldségeket vásároljon.  
 
52.szempont:Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók, 
kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinten 
tartásával: 
A Önkormányzat irodájának dolgozói körében ösztönözni fogjuk a tömegközlekedési eszközök 
igénybevételét a gépkocsik helyett. 
 
 


