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Fenntarthatósági Terv 

 

Hidasnémeti  Község Önkormányzatának 

Fenntarthatósági Terve a 2009 - 2011-ig terjedı idıszakra 
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Preambulum 

 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata szerint az e-közigazgatás, a szolgáltató önkormányzat kialakítá-

sának fontos eleme a fenntarthatóság biztosítása. A szolgáltató önkormányzat kialakításában a partner-

ség, a társadalmi felelısségvállalás, az egyenlı hozzáférés és ezen belül a hátrányos helyzető társa-

dalmi csoportok kiemelt figyelemmel kísérése fontos elem. A fenntarthatósági terven alapuló intézményi 

és közösségi programok egésze többletszolgáltatásokat nyújt Hidasnémeti  Község lakosságnak, segít 

megırizni a kulturális értékeket, és Hidasnémeti  Község lakosság összefogását segíti. A közszolgálta-

tások elérése érdekében infokommunikációs akadálymentesítést dolgozunk ki, amely tovább növeli az 

egyenlı hozzáférés esélyeit. Végezetül: a fenntarthatósági terven alapuló tevékenységek összességük-

ben növelik a társadalmi bizalmat és kohéziót. 

 

Az e-közigazgatás, a szolgáltató önkormányzat kialakítása több éves, választási ciklusokon átnyúló 

vállalás. Ebbıl kiindulva a  településnév Önkormányzata nemcsak a rövid- vagy közép-idıtáv kereteken 

belül, hanem ezen jóval túlmutatóan is vállalja az elért eredmények fenntarthatóságát és fenntartását. 

Ebben nagymértékben segíteni fogja az e-közigazgatás, a szolgáltató önkormányzat bevezetésére tett 

sokrétő erıfeszítés, amelynek egyik kezdeti eleme polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésének kidol-

gozása is.  

 

Az alábbi Fenntarthatósági Terv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Fenntartható Fejlıdési útmutató-

jának szempontjai szerint csoportosítja Hidasnémeti  Község önkormányzata által vállalt fenntartható-

sági elemeket. 
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I. Környezettudatos menedzsment és tervezés  

I./A. Környezeti menedzsment eszközök  

 

2. szempont: Fenntarthatósági Terv elkészítésének vállalása 

Hidasnémeti  Község Önkormányzatának képviselıtestülete 2009. szeptember 10.-i közgyőlésén meg-

vitatja, és várhatóan elfogadja a jelen Fenntarthatósági Tervet, amelyet minden évben Hidasnémeti  

Község Önkormányzata a terv elırehaladásával párhuzamosan áttekint, és megfelelıen aktualizál. 

 

3c. szempont: Fenntarthatósági felelıs kijelölése a polgármesteri hivatal munkatársai közül 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata a Fenntarthatósági Tervben foglaltak lebonyolítását segítı fenn-

tarthatósági felelıst jelöl ki, akinek munkaköri leírásába bekerül a fenntarthatósági szempontok állandó 

vizsgálata és érvényesülésük elısegítése, a fenntarthatósági értékelési tábla kidolgozása, valamint az 

éves fenntarthatósági értékelés és jelentés készítése. Az éves fenntarthatósági jelentést Hidasnémeti  

Község Önkormányzata képviselıtestületi ülésen évente értékeli és megvitatja. 

 

3d. szempont: Fenntarthatósági értékelési tábla kidolgozása és éves fenntarthatósági értékelés 

és jelentés készítése 

A fenntarthatósági felelıs koordinálásával a jelen Fenntarthatósági Terv részelemeinek pontosításával 

2009. december 30.-ig fenntarthatósági értékelési tábla kerül kidolgozásra, amely alapja lesz az éves 

fenntarthatósági értékelésnek és jelentésnek. Az éves fenntarthatósági jelentést elsı ízben a 2010. év 

elsı félévében, majd minden azt követı év elsı félévében Hidasnémeti  Község Önkormányzata képvi-

selı-testületi ülésen értékeli és megvitatja. 

 

3f. szempont: A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók 

száma 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata polgármesteri hivatalának munkatársai közül a pályázatkezelé-

sért, a rendezvények lebonyolításáért, a közönségszolgálatért, a képzésekért, az informatikáért, vala-

mint a döntéstámogatásért, monitoringért és a kommunikációért felelıs munkatársak valamennyien 

részt fognak venni a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban. Részvételüket a fenntartható-

sági felelıs koordinálja és összesíti. Ugyancsak a fenntarthatósági felelıs koordinálja Hidasnémeti  

Község Önkormányzata képviselı-testülete tagjainak és a közszolgáltató intézmények munkatársainak 

bevonását a fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásba. 

 

3g. szempont: Fenntarthatósággal kapcsolatos adatok közzététele 
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Hidasnémeti  Község Önkormányzata a Fenntarthatósági Tervét 2009. szeptember 30.-ig, fenntartható-

sági értékelési tábláját 2009. december 31.-ig, a fenntarthatósági táblában szereplı adatszerő jellemzı-

ket 2010. januárjától kezdve félévente, valamint az éves fenntarthatósági értékelést minden év június 

30.-áig a település honlapján rendszeresen közzéteszi. 

 

I/B. Fenntartható fejlıdést szolgáló tervezési eljárások  

 

4. szempont: Fejlesztési programok, projektek elızetes, fenntarthatóság-szempontú lektorálása 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata stratégiájának megvalósítása során elıkészített beruházásai 

(fejlesztési programjai, projektjei) tervezése során Hidasnémeti  Község Önkormányzata figyelembe 

veszi a jelen Fenntarthatósági Terv szempontjait, és amennyiben a beruházás közbeszerzéses, vagy 

pályázatos módon kerül meghirdetésre, a meghirdetés és az értékelés szempontjaiban a Fenntartható-

sági Terv szempontjai szerepelni fognak. 

 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata polgármesteri hivatalában tervezett képzési programok tervezése 

során (mind a képviselıknek, mind a polgármesteri hivatal és a közszolgáltató intézmények munkaválla-

lóinak vezetıi, innovációs és menedzseri készségeit fejlesztı programok kialakítását és a programok-

ban részt vevı képzık képzését illetıen) Hidasnémeti  Község Önkormányzata a jelen Fenntarthatósági 

Terv szempontjait elızetesen érvényesíteni fogja, és ellenırizni fogja e szempontok betartását.  
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8. szempont. Környezeti és fenntarthatósági ismeretek bıvítése 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata képzéseinek megrendezése és tartalma tervezése során fontos, 

a fenntarthatósági felelıs által koordinált és ellenırzött szempont lesz a környezettudatosság fejleszté-

se. Hasonlóképpen a jövı generációk jogainak tudatosítása, a projektek fenntarthatósággal kapcsolatos 

elemeinek ismertetése rendszeres és elıre tervezett téma lesz a képviselıtestület tagja, a polgármeste-

ri hivatal és a közszolgáltató intézmények munkatársai továbbképzésein. 

 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata humánerıforrás tervezésének kiemelt része mind a képviselıtes-

tület tagja, mind a polgármesteri hivatal és a közszolgáltató intézmények munkatársai társadalmi fele-

lısségvállalásának fejlesztése.  Hidasnémeti  Község Önkormányzata az e-közigazgatás, a szolgáltató 

önkormányzat kialakításával önmagában is fejleszti mind a képviselıtestület tagja, mind a polgármesteri 

hivatal és a közszolgáltató intézmények munkatársai együttmőködését és közös társadalmi felelısség-

vállalását, de Hidasnémeti  Község Önkormányzata szervezetfejlesztési stratégiájának céltudatos meg-

valósítása direkt elemeket is tartalmaz környezettudatosság elısegítésére, mint például a költséghaté-

konyság elemzés módszertanának bevezetése a költségvetés tervezésébe vagy a „zöld” közbeszerzés 

elveinek alkalmazása.. 

 

9. szempont. Környezettudatos képzési helyszínek 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata képzései és egyéb programjai (pl. társadalmi nyilvánosság) hely-

színeinek kiválasztása során elınyt fognak élvezni olyan a természet-közeli helyszínek, ahol a hulla-

dékminimalizálás, a szelektív hulladékgyőjtés, az energiatakarékosság, az egészséget kímélı foglalko-

zások – így különösen a világítás, monitorok, zöld növények, szellızés –, az egészséges táplálkozás, a 

pihenéshez a zöld-felület, a kerékpártárolás biztosítottak. 

 

11. szempont (a 32. szemponttal kombinálva). A környezetvédelmi szempontból elınyösebb ter-

mékek elınyben részesítése 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata beruházásai és pályázatai során (így pl. az e-közigazgatással 

kapcsolatos fejlesztések során) törekedni fog a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos 

irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelıen a személyi számítógé-

pek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafo-

gyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogják a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas nyom-

tatás, a papír újrahasználhatóság, és stand-by üzemmód szempontjait is. 
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16. szempont. Partnerség építés 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata stratégiai tervezésének és projektjei lebonyolításának egész 

menetében a szolgáltatásokat igénybevevı célcsoportokat, így az állampolgárokat, a vállalkozásokat, a 

társadalmi szervezeteket és az egyházakat intenzíven bevonta és bevonja a projektek tervezésébe, 

monitoringjába és értékelésébe. Ennek mértékét a fenntarthatósági felelıs az éves fenntarthatósági 

értékelésben rendszeresen összegezi és értékeli. 

 

I./C. Természetes térszerkezet megırzése  

19. szempont: Kulturális értékek megırzése 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata stratégiai tervezésének és projektjei lebonyolításának, különösen 

az e-közigazgatás, a szolgáltató önkormányzat kiépítésének (de valamennyi fejlesztésnek és beruhá-

zásnak – változó mértékben) számos olyan eleme lesz, amelyek a helyi kulturális értékek megırzését 

fogják segíteni. Ennek mértékét a fenntarthatósági felelıs az éves fenntarthatósági értékelésben rend-

szeresen összegezi és értékeli. 

 

II. Fenntartható fejlıdést szolgáló megvalósítás és fenntartás  

II./A. Természeti erıforrások megırzése  

 

26. szempont (a 28. szemponttal kombinálva). Fajlagos energiafelhasználás csökkentése 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata polgármesteri hivatal épületének tervezett felújítása során ener-

giatakarékos jellemzıkkel bíró beruházási terveket fog az önkormányzat elınyben részesíteni, és szor-

galmazni fogja energiatakarékos izzók használatát a polgármesteri hivatal és a közszolgáltató intézmé-

nyek épületeiben egyaránt. 

 

32. szempont (a 11. szemponttal kombinálva). Kombinált valamint anyag- és energia-takarékos 

irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása  

Hidasnémeti  Község Önkormányzata projektjei lebonyolítása, különösen az e-közigazgatás, a szolgál-

tató önkormányzat kiépítése (de valamennyi fejlesztésnek és beruházás) során törekedni fog a kombi-

nált, valamint anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. 

Ennek megfelelıen a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, 

projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogja a berendezés 

anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, a papír újrahasználhatóság, és stand-by üzemmód szem-

pontjait is. 
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35. szempont: Kétoldalas nyomtatás és újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai 

munkák során 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata levelezésében és kiadványaiban törekedni fog a kétoldalas 

nyomtatás és az újrahasznosított papír alkalmazására. Ennek mértékét a fenntarthatósági felelıs az 

éves fenntarthatósági értékelésben rendszeresen összegezi és értékeli. 

 

II/B. Jó környezet- és egészség állapot megırzése  

 

36. és 37. szempont: Szállítási igényt csökkentı távtanulási, együttmőködési technológiák 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata törekedni fog az internet-es távtanulási és együttmőködési (pl. 

távmunka) technológiák minél szélesebb elterjesztésére, hogy csökkentse a munkavégzés, a képzések 

és más alkalmak utazási igényét. Meg fogja vizsgálni telekonferenciák, és 3D táv-elıadások kísérleti 

bevezetését is.  

 

43. szempont: Papír-és hulladék-kímélı adatkezelési technológiák preferálása 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata adatbázisainak felállítása során több százezer adatot kell rögzí-

teni és tárolni. A hagyományos, papíralapú adatkezelési technológiákkal ez igen nagy hulladékmennyi-

séget eredményezne. Hidasnémeti  Község Önkormányzata elkötelezett az adatkezeléssel és az egész 

mőködéssel (pl. levelezés) kapcsolatos papírhulladék mennyiségének minimalizálására. 

 

51. szempont: A Zöld Iroda programnak megfelelı irodai berendezésre való törekvés 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata polgármesteri hivatala és a közszolgáltató intézmények irodái 

berendezésében az egészségmegırzı munkahelyi feltételek javítása érdekében törekedni fog a jog-

szabályi elıírásokon felül is a munkaegészségügyi tárgyi eszközök beszerzésére. Ennek mértékét a 

fenntarthatósági felelıs az éves fenntarthatósági értékelésben rendszeresen összegezi és értékeli. 

 

II/C. Társadalmi felelısségvállalás 

 

52. szempont (a 37. szemponttal kombináltan): Gépkocsi használat helyett a tömegközlekedés 

preferálása a munkavállalók esetén 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata polgármesteri hivatala és a közszolgáltató intézmények dolgozói 

körében ösztönözni fogja a tömegközlekedési eszközök igénybe vételét a gépkocsik helyett. 
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53. szempont: Többletszolgáltatások nyújtása a helyi lakosságnak a társadalmi nyilvánosság 

szélesítésében 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata projektjei lebonyolítása, különösen az e-közigazgatás, a szolgál-

tató önkormányzat kiépítése (de valamennyi fejlesztésnek és beruházás) során törekedni fog a nyilvá-

nosság szélesítésére, a visszacsatolások figyelembe vételére, erısítve ezzel a helyi összefogást és a 

helyi együttmőködést. Ezeket a szempontokat a közszolgáltató intézmények is erısíteni fogják. A  tele-

pülésnév Önkormányzata  társadalmi nyilvánosság irántii elkötelezettsége minden állampolgárra, vállal-

kozásra, társadalmi szervezetre és egyházra kiterjed kiterjed, hiszen minden lakos és szervezet véle-

ménye potenciálisan segítheti az önkormányzat mőködését, és így a település fejlıdését. 

 

 

58. szempont: A társadalmi bizalom szintjének növelése 

Hidasnémeti  Község Önkormányzata stratégiájának megvalósítása során elıkészített beruházásai 

(fejlesztési programjai, projektjei) tervezése során miden esetben törekszik a társadalmi együttmőködés 

és bizalom szintjének növelésére, ezáltal olyan helyi közösségeket hoz létre és erısít, amelyek ön- és 

egymást segítıek, valamint olyan helyi társadalmi kapcsolatok tömegét teremti meg, amelyek nélkül 

önkormányzati projekt nem valósulhat meg eredményesen. Hidasnémeti  Község Önkormányzata a 

társadalmi szervezetekkel, a vállalkozások és az egyházak képviselıivel együttmőködve a társadalmi 

bizalom erısítésének számtalan módját fogja bevezetni, mint például a közbeszerzések átláthatósága, 

a döntések nyilvánossága, az esélyegyenlıség terv és program kialakítása, elfogadása, betartása és 

betartatása, hatékony panaszkezelési rendszer kialakítása, valamint mind a képviselıtestület tagja, 

mind a polgármesteri hivatal és a közszolgáltató intézmények munkatársai elkötelezettségének bemuta-

tása a társadalmi és természeti környezet iránt. 

 

Záradék: 

Egyhangú szavazással elfogadta Hidasnémeti  Község Önkormányzata képviselıtestülete a 2009 szep-

tember 10.-én. 

 


