SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tárgy:

Sürgősségi indítvány a „Csatlakozás a LIFE-IP
HungAIRy Integrált Projekthez” tárgyú közgyűlési
előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!
A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évben koncepció terv szintű pályázatot nyújtott be az Európai
Bizottsághoz LIFE Integrált Projekt keretében, a projekt címe: LIFE-IP HungAIRy.
Hazánk a levegőminőség-védelem területén szándékozik pályázni. A projektben 11 város – közöttük
Debrecen városa is – jelezte részvételi szándékát tekintettel az Európai Bizottság hazánkkal szemben, a
lakosság határérték feletti szállópor-terhelése miatt indított kötelezettségszegési eljárására. Az európai
uniós jogszabályoknak történő megfelelés érdekében Magyarország egész területén el kell érni azt, hogy
a levegőminőség feleljen meg a PM10-re előírt légszennyezettségi határértékeknek.
Az EU-s integrált projektek teljes költségvetési fedezete 79 millió euró, melyből az egyes projektek 10
millió eurós támogatásra számíthatnak, amennyiben az Európai Bizottság támogatását elnyerik.
Amennyiben a LIFE-IP HungAIRy Integrált Projekt nyer a pályázaton, úgy Debrecen 450 millió forint
támogatási összegben részesül.
A projekt végső beadása előtt a résztvevőknek egy szándéknyilatkozatot kell aláírni, hogy a pályázatot
a Herman Ottó Intézet, mint koordináló kedvezményezett el tudja küldeni az Európai Bizottságnak. A
Herman Ottó Intézet tájékoztatása alapján a szándéknyilatkozat a végső beadási határidő után néhány
nappal még hiánypótolható. Elutasító közgyűlési döntés esetén a teljes projekt (10 másik település)
kizárásra kerül.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés sürgősséggel való megtárgyalására.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján
a „Csatlakozás a LIFE-IP HungAIRy Integrált Projekthez” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel
tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2017. április 25.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évben koncepció terv szintű pályázatot nyújtott be az
Európai Bizottsághoz LIFE Integrált Projekt keretében, a projekt címe: LIFE-IP HungAIRy.
Hazánk a levegőminőség-védelem területén szándékozik pályázni. A projektben 11 város közöttük Debrecen városa is - jelezte részvételi szándékát, tekintettel az Európai Bizottság
hazánkkal szemben, a lakosság határérték feletti szállópor-terhelése miatt indított
kötelezettségszegési eljárására.
A pályázatban a koordináló kedvezményezett: Herman Ottó Intézet (Földművelésügyi
Minisztérium meghatalmazottja).
Társkedvezményezettek: Országos Meteorológiai Szolgálat, Békéscsaba, Budapest, Debrecen,
Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok, Szombathely, Tatabánya.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a projekt keretében 450 millió forint
támogatási összeg kerülne biztosításra. A projekt megvalósításához szükséges költségvetési
feltétel, hogy a Debrecen számára biztosított 450 millió forint 40%-át, azaz 180 millió Ft-ot
önerőből kell biztosítani. Ennek fedezetét nyertes pályázat esetén Magyarország Kormánya a
LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek
megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozattal átvállalta. A Földművelésügyi
Minisztérium erre vonatkozó levele az előterjesztés mellékletét képezi. Ettől függetlenül az
önerő összegét a projekt futamideje alatt, azaz 2018-2025 között, minden évben be kell tervezni
DMJV Önkormányzata költségvetésébe.
Dr. Béres András, a Herman Ottó Intézet Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Igazgatóságának vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy az integrált projekt előfinanszírozású és
az utolsó fázis kivételével a fázisok elején hívható le a megfelelő arányú támogatás. A projekt
5 fázisban valósul meg. A fázisok elején a támogatási összeg maximum 20 %-a, összesen
maximum 80 %-a hívható le. A Kormány által biztosított önerő évenként lesz előre biztosítva,
az utolsó fázisban ez az előre biztosított önerő tervezetten fedezi az adott fázis teljes költségét.
Az Európai Unió minden esetben a koordináló kedvezményezett számára folyósítja a
támogatási összeget, amelyet majd továbbutal a társkedvezményezetteknek.
Nyertes pályázat esetén vállalt feladataink:
2013 decemberében a Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség felülvizsgálta a korábban a
levegőminőség javítása céljából elkészült Intézkedési Programot. A felülvizsgálattal
elkészítették a „Levegőminőségi Terv a légszennyezettség javítására Debrecen környéke
zónacsoport területén 2014-2020.” c. dokumentációt (a továbbiakban: Levegőminőségi Terv).
2016. év folyamán a Levegőminőségi Terv részleges felülvizsgálatára került sor a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál. A
felülvizsgálat során több, a levegőminőség javítását célzó intézkedés és elképzelés is rögzítésre
került a Levegőminőségi Tervben. Ezen intézkedések között szerepel két demonstrációs
mintaprojekt, melyeket az integrált projekt időtartama alatt ún. pilot tevékenységként (2018.
január 1. – 2025. december 31.) szeretnénk megvalósítani. Az integrált projekt sikeres
végrehajtása hozzájárulhat a levegőminőség javulásához, ezáltal pedig a kötelezettségszegési
eljárás megszüntetéséhez.

Tervezett pilot tevékenységeink:
I.

A város területén működő levegőminőségi mérőállomások adatainak értékelése,
valamint összevetése egy zöldövezetben elhelyezett mobil mérőállomás adataival,
így számszerűsítve demonstrálni lehet a zöldterületek porszűrő hatását. Az
emissziós adatbázis elkészítésével lehetővé válik a mérőállomások adatainak
begyűjtése és elemzése. Ezek alapján kiválasztjuk a projekthez kapcsolódó
zöldterületet. A terület végleges kiválasztásánál szempont, hogy az előkészítő
szakaszban fel kell mérni, hogy a levegőminőségi állomást népszerűsítő pavilon
elhelyezhető és a lakosság minél szélesebb rétegei számára megismerhető legyen
(pl. Nagyerdő-Agóra Tudományos Élményközpont környezete), így lehetővé téve a
lakosság szemléletformálását.

II.

A tevékenység előkészítése során kiválasztunk egy olyan területet, amely nem
érinti a TOP 6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” tárgyú felhívás keretében
megvalósítandó projekteket (pl. kertvárosi területek: Csapókert, Homokkert). A
mintaterület kiválasztásával és ott a zöldterületi fejlesztések megvalósításával
demonstrálni lehet - akár az egyes légszennyező anyagokra lebontva -, hogy a városi
környezetben, városi léptékben számítottan „kiterjedt” zöldfelülettel mennyit lehet
javítani a levegő minőségén, mennyire érvényesül a levegőminőséget javító hatás.
Ezzel népszerűsíteni lehet a „Zöld város” projektet, olyan területen is, ahol nem
valósul meg TOP „Zöld város” fejlesztés. A projekt kezdetén egy úgynevezett
„ökomenedzser hálózatot” kell felállítani a projektek végrehajtására. A hálózatot a
projekt teljes időtartama alatt működtetni kell, ennek költsége a projekt szerves
része.

A projekt fizikai megvalósítását követően, az 5 éves fenntartási időszak alatt a projekt
eredményeként létrejövő alkalmazásokat, pilot projekteket fenn kell tartani. Ezt az AFTER
LIFE tervben is le kell írni (2025 október és december között elkészítendő).
Ahogy az a sürgősségi indítványban is említésre került, a résztvevőknek egy
szándéknyilatkozatot kell aláírnia, hogy a koordináló kedvezményezett mellett
társkedvezményezettként részt kívánnak venni a projektben.
Tekintettel arra, hogy a pályázatot angol nyelven kell benyújtani, a vonatkozó nyilatkozatok
is angol nyelven kerülnek aláírásra, valamint a támogatási összeg is euróban kerül
megjelölésre. A koordináló kedvezményezett megküldte az Önkormányzat által benyújtandó
angol nyelvű nyilatkozatot, amely a határozati javaslat mellékletét képezi annak (nem
hivatalos) magyar fordításával együtt.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja, valamint 107. §-a alapján
1./ társkedvezményezettként csatlakozik a Herman Ottó Intézet, mint koordináló
kedvezményezett által benyújtandó „LIFE-IP HungAIRy” című projekthez és elfogadja a
melléklet szerinti szándéknyilatkozatot.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a projekt
megvalósításához szükséges összesen 180.000.000,- Ft önerőt az Önkormányzat 2018-2025.
évi költségvetéseibe - az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozatra figyelemmel - szükség esetén
betervezi.
3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a szándéknyilatkozat aláírásának
előkészítésére, a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az önerő adott évi költségvetésbe történő
betervezésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő:

a szándéknyilatkozat előkészítésére és aláírására: azonnal
az önerő betervezésére: a 2018-2025. évi költségvetések tervezése során

Felelős:

az előkészítésért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
a tárgyévi költségvetésekbe történő betervezésért: a Gazdálkodási
Főosztály vezetője
az aláírásért: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. április 25.
Dr. Papp László
polgármester

