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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen a 62/2017. (IV. 27.) számú határozattal társkedvezményezettként csatlakozott a
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HOI), mint koordináló kedvezményezett
által benyújtott „LIFE IP HungAIRy 2017” című környezetvédelmi integrált projekthez.
Önkormányzatunk vállalta, hogy nyertes pályázat esetén a projekt megvalósításához
szükséges önerőt (180.000.000,- Ft) a 2018-2025. évi költségvetéseibe – a LIFE integrált és
hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről
szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozatra (továbbiakban: Korm. határozat) figyelemmel –
szükség esetén betervezi. A Korm. határozat alapján a szükséges önerőt Magyarország
Kormánya átvállalja.
Az Európai Bizottság az értékelési folyamat során támogatásra alkalmasnak ítélte a magyar
pályázatot, ugyanakkor a támogatható kategóriába tartozó projektek költségvetése meghaladta
a rendelkezésre álló forráskeretet. Így a pályázati rangsor alapján Magyarország pályázatát
nem finanszírozták.
2017. szeptemberében a HOI arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a pályázati anyagra
vonatkozó értékelést megismerve szándékukban áll a koncepció újbóli benyújtása, pozitív
döntés esetén a teljes pályázati anyag ismételt kidolgozása.
A HOI 2017. december 20-án jelezte, hogy a LIFE IP HungAIRy projektkoncepciót az
Európai Bizottság ismételten befogadta, amelyhez a pályázati anyagot a 2017. decemberben
elfogadott új koncepció alapján állítják össze, de a szakmai tartalmát tekintve a projekt
érdemben nem változik a tavaly benyújtott pályázathoz képest. A HOI-nak a „LIFE IP
HungAIRy 2017” című, 10 település levegőminőségének javítása érdekében elkészítendő
pályázati anyagát 2018. április 19-ig kell benyújtania az Európai Bizottság részére.
A finanszírozási mechanizmust – a tavalyi évben ismertetett módon – Debrecen számára
maximum 400 millió forintos kerettel változatlanul tervezik, vagyis a 60%-os támogatás
mellett a 40%-os önerő a Korm. határozat alapján lesz biztosítva évente.
A pályázatban történő további részvételhez szükséges egy újabb szándéknyilatkozat aláírása a
társkedvezményezett települések vezetői által, mely tartalmazza, hogy a partnerek mely
akciókban, illetve mekkora költségvetéssel és önerővel vesznek részt. Ezen nyilatkozat csak
március végén fog leghamarabb a rendelkezésünkre állni. Tekintettel arra, hogy az nem új
pályázati kiírás elfogadásához szükséges, nem kell újra dönteni a projekthez
társkedvezményezettként való csatlakozásról, csupán a korábbi csatlakozási szándék
megerősítésére van szükség. A fentieken túl módosul a pályázat megvalósítási határideje is
(2019 – 2026.), ezért a költségvetési tervezési időszak meghosszabbításáról is szükséges
dönteni.
A pályázatban az általános tájékoztató és szemléletformáló tevékenységeken túl tervezett pilot
tevékenységeink:
I.

Összefüggő zöldfelületen (pl. Nagyerdő, vagy egyéb városi zöldterület) a
levegőminőséget befolyásoló tényezők megismertetése. Az ehhez kapcsolódó
méréseket végző mérőhálózatok tevékenységének bemutatása és az adatoknak a
lakosság számára is elérhető közzététele. Az OLM kihelyezett állomásainak felmérése.
A terület és az együttműködő felek kiválasztása, a pavilon megtervezése.

II.

A város Levegőminőségi tervében foglaltaknak megfelelően a város nyugati részén
egy olyan terület kiválasztása, amelyet nem érint egyéb fejlesztés. Ezen a
mintaterületen Green City elvek szerinti növénytelepítések, vízvisszanyerő rendszerek
valósulnak meg, vízfelületek és szikkasztó rendszerek kerülnek kialakítására.
Alternatív öntözési technikák alkalmazása valósulna meg. A kiválasztott területen a
végső cél egy porszűrő hatású rekreációs célokat is ellátó zöldterület kialakítása.

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,
figyelemmel a 1072/2017. (II. 10.) Korm.határozatban, valamint a 62/2017. (IV. 27.)
határozatban foglaltakra
1./ a Herman Ottó Intézet, mint koordináló kedvezményezett által benyújtandó „LIFE-IP
HungAIRy 2017” című projekt társkedvezményezettjeként felhatalmazza a polgármestert a
projekthez kapcsolódó módosított szándéknyilatkozat aláírására.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a projekt
megvalósításához szükséges legfeljebb 160.000.000,- Ft önerőt az Önkormányzat 2019-2026.
évi költségvetéseibe - az 1072/2017. (II. 10.) Korm.határozatra figyelemmel - szükség esetén
betervezi.
3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét a módosított 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 2019-2026. 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, 2018. március 21.
Dr. Papp László
polgármester

