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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A) 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat a TOP 3.2.1-16 kódszámú felhívásra beadott 
pályázatával elnyerte a lehetőséget, hogy Veszprém megyei településeire elkészíttesse 
a FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS KLÍMA AKCIÓTERV (továbbiakban: SECAP) 
dokumentumot.  
 
A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális 
erőfeszítésekhez.  Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias 
térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-
hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent. Jelen projekt célja 
egy Veszprém megyei Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv elkészítése volt. A 
projekt hatására a megyében lévő települések SECAP dokumentummal 
rendelkezhetnek, aminek eredményeként megjelenik a klímaadaptáció és ennek 
következtében klímaváltozást megelőző szempontok érvényesülnek a 
településtervezésben. Mindezek mellett egy későbbi fejlesztés, szabályozás során már 
igénybe lehet venni egy olyan szakmai alapon elkészült dokumentumot, ami a 
klímaváltozást, energia-felhasználást is szem előtt tartja.  
 
A dokumentumot a MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő 
Tanácsadó Iroda Kft. készítette el.  
 
Az "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület (a továbbiakban: LEADER 
egyesület) speciális helyzetben volt, hiszen területének egyharmada Fejér megyéhez 
tartozik. Ezért esetünkben elkészült a pályázathoz szükséges, csak Veszprém megyei 
területünkre szóló stratégia, illetve a tervezőkkel történt külön megállapodás 
értelmében, elkészült a teljes illetékességi területünkre kibővített SECAP dokumentum 
is. A LEADER egyesület közgyűlése mindkét dokumentumot elfogadta külön 
határozattal, így minden település részesedhet annak előnyeiből.  
 
Az alábbiakban röviden megismertetem a SECAP programot:  
 
A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (angol nevének rövidítése alapján: SECAP) 
az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 
Szövetségének módszertani iránymutatása szerint készülő cselekvési terv, amely a 
2030-ig terjedő időszakra jelöli ki a település, illetve település-együttes által tervezett 
üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésre, illetve éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra irányuló fejlesztéseket. 
 
A 2021-2027 közötti tervezési időszakban az energetikai, környezetvédelmi 
fejlesztésekre a jelenleginél kevesebb olyan pénzügyi forrás áll majd a tagállamok 
rendelkezésére, amelynek felhasználásáról nemzeti intézmények döntenek (mint 
jelenleg a TOP, KEHOP, GINOP stb. források esetében). Ez felértékeli a közvetlenül 
megpályázható európai uniós pályázatok jelentőségét. Ez utóbbiak esetében – 
legalábbis az energetikai, klímavédelmi tematikájú fejlesztések körében – jelenleg is 
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gyakori elvárás a pályázóktól a SECAP dokumentum megléte, várhatóan a jövőben 
tovább bővül azon források köre, amelyek esetében ez a kötelezettség fennáll majd. 
 
A hazai intézményrendszeren keresztül megpályázható támogatások esetében 
várhatóan szintén előnyben részesülhetnek azon települések, amelyek elfogadott 
SECAP dokumentummal rendelkeznek.  
 
Tartalmi követelmény: A dokumentum keretében 40%-os üvegházhatású gáz 
kibocsátás vállalása elvárás, amelynek céldátuma kötött (2030), báziséve azonban 
szabadon választható (Veszprém megyei LEADER egyesületek számára készült SECAP-
okban egységesen: 2011). Ezen felül ki kell térnie a dokumentumnak az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás témakörére. 
 
Formai követelmény: A SECAP-ot demokratikusan választott testületnek (települések 
esetében: települési képviselő-testületek) kell elfogadnia. A SECAP elfogadásának 
„igazolása” úgy történik, hogy az elfogadott dokumentumot fel kell tölteni a 
Polgármesterek Szövetségének honlapjára. Ennek előfeltétele, hogy a település 
csatlakozzon a nevezett szövetséghez. 
 
Felülvizsgálatra vonatkozó követelmény: Az elfogadást követően 2 évente be kell 
számolni az időközben megvalósult fejlesztésekről, 4 évente felül kell vizsgálni a 
dokumentumban szereplő üvegházhatású gáz kibocsátási leltár tartalmát.  
 

B) 
 

A település csatlakozása a polgármesterek szövetségéhez kötelezettségvállalás kimerül 
abban, hogy a belépéstől számított 2 éven belül el kell készíteni a SECAP-ot, illetve ezt 
követően 2 évente be kell számolni az abban megfogalmazott elképzelések 
megvalósulásáról. Sem tagdíjfizetési kötelezettség, sem bármilyen jogi úton, számon 
kérhető, illetve szankcionálható vállalás nem társul a tagsághoz. Egy önkéntes, 
kapcsolatrendszer kiépítésére, információhoz való hozzájutásra szolgáló szövetségről 
van szó. 
 
Ha a vállalt célok nem vagy csak részben teljesülnek különösebb szankcionálás 
következménye nincsen, kizárólag az jár következménnyel, ha a település elmulasztja 
SECAP-készítési, illetve beszámolási kötelezettségét, de ebben az esetben az 
előfordulhat, hogy megszüntetik az érintett település tagságát a Polgármesterek 
Szövetségében.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2019. június 24. 
 
 
         Fiskál János 
 
          



   

- 4 - 

A/1) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (VI. 26.) határozata 
 

a Fenntartható Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030 
elfogadásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Fenntartható 
Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030 elfogadása” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal, az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési 
Akciócsoport Egyesület Veszprém megyét érintő területére vonatkozó 
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 2019-2030, valamint az arról készült 
magyar és angol nyelvű Excel-formátumú jelentés dokumentumot. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott 
dokumentumot a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének 
(Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltése 
ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal 
    2. pontban: 2019. július 15. 
  
       
Eplény, 2019. június 26. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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A/2) 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (VI. 26.) határozata 
 

a Fenntartható Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030 
elfogadásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Fenntartható 
Klíma és Energia Akcióterv (SECAP) 2019-2030 elfogadása” című előterjesztést és a 
következő döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal, az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési 
Akciócsoport Egyesület teljes területére vonatkozó Fenntartható Energia és 
Klíma Akcióterv 2019-2030, valamint arról készült magyar és angol nyelvű 
Excel-formátumú jelentés dokumentumot. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott 
dokumentumot a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének 
(Covenant of Mayors for Climate and Energy) honlapjára történő feltöltése 
ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal 
    2. pontban: 2019. július 15. 
  
       
Eplény, 2019. június 26. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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B) 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (VI. 26.) határozata 

 
a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozásról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 
Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozásról” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a hivatalos 
kötelezettségvállalási dokumentumban rögzített kötelezettségvállalások teljes 
körű ismeretében, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesterek 
Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate and 
Energy) csatlakozzon. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 
csatlakozással kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal 
    2. pontban: 2019. július 15. 
  
       
Eplény, 2019. június 26. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 


