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 A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTA TÁSA!  

 

A szempont megnevezése és száma A megtett intézkedés rövid leírása 
Fenntarthatósági Tervvel vagy programmal 
rendelkezik vagy vállalja elkészítését 

Kisbér város Képviselő-testület által elfogadott 
Fenntarthatósági Tervet elkészítette. 

Rendelkezik önkormányzati 
környezetvédelmi alappal vagy vállalja 
annak létrehozását 

Kisbér Város Önkormányzatának 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. 

Környezetvédelmi / fenntarthatósági 
megbízott, munkacsoport kijelölése (ha erre 
nem kötelezett) 

Felelős személy kijelölése megtörtént. 

A projekt kiterjed a környezeti, 
fenntarthatósági ismeretek bővítésére 

A projekt résztvevői környezeti, fenntarthatósági 
oktatáson  vettek részt. 

Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi 
erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, 
fenntarthatósági ismeretek bővítésére 

A projekt résztvevői környezeti, fenntarthatósági 
oktatáson vettek részt. 

A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a 
várható környezeti hatások elemzése 
megtörténik és a fejlesztés ezek 
figyelembevételével valósul meg. 

A projekt során figyelemmel vagyunk arra, hogy a 
környezeti terhelést a lehető legkisebbre 
csökkentsük. Így kevesebb energiafelhasználással 
oldjuk meg a megbeszéléseket (nappali fénynél 
dolgozunk), a szemétképzést minimalizáljuk, a 
hulladékot szelektíven gyűjtjük, csak azt 
nyomtatjuk ki, ami feltétlenül szükséges.  

Egészséges helyi- vagy bioélelmiszerek 
alkalmazása az étkeztetésben 

Folyamatban 

A tudásmegosztás (képzések,műhelyek, 
konferenciák, megbeszélések stb.) 
választott körülményei 
környezettudatosságot tükröznek 

Az Önkormányzat képzései, és egyéb programjai 
helyszíneinek kiválasztása során előnyt élveznek 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. 

Környezeti szempontokat érvényesít a A zöld közbeszerzési elvek kidolgozása 



beszerzendő eszközök, termékek, 
alapanyagok értékelésénél/kiválasztásánál 

megtörtént! 

Újrahasznosított papír használatának 
bevezetés és/vagy növelése az iroda és 
nyomdai munkák során 

A Polgármesteri Hivatalban újrahasznosított papírt 
is használunk. Az újrahasznosított papír aránya az 
összes  papír felhasználás tekintetében évente 20%, 
melyet a projekt fenntartásának ideje alatt is 
szeretnénk tartani. 

 
 

Szempont megnevezése  
és száma 

Mérték-egység A projekt fenntartási id őszak 
végére várható ér 

A fenntarthatósággal kapcsolatos 
tudásmegosztáson részt vett 
munkavállalók száma 

fő/összlétszám/év 120 

Kombinált valamint anyag és 
energiatakarékos irodatechnikai 
készülékek beszerzése és 
alkalmazása ( 

db 8 

Tömegközlekedést használó 
(támogatott) munkavállalóak, 
Kedvezményezettek számának 
növelése a helyi munkavállalók 
arányának szintentartásával  

fő 105 

Partneri vagy társadalmi 
környezete számára szervezett 
környezettudatos vagy 
fenntarthatóság tanulásával 
kapcsolatos események száma 

Db 2 

 

 

Jelen Nyilatkozatot az ÁROP – 1.A.2/A – 2008-0136 projektben, a környezeti  fenntarthatóság 

érvényesülésének alátámasztására adtuk ki.  

2010. augusztus 10. 

          Dr. Udvardi Erzsébet 

             polgármester 


