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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. március 29-én tartott ülésén
megerősítette társkedvezményezettként való csatlakozási szándékát a Herman Ottó Intézet,
mint koordináló kedvezményezett által benyújtandó, LIFE IP HUNGAIRY projekthez.
A Projekt keretében végzett feladatok
1. Térinformatikai emissziós adatbázis és transzportmodell
A döntés előkészítés szakmai megalapozottságához térinformatikai emissziós adatbázisra van
szükség, amely tartalmazza az adott település lokális legfontosabb domborzati, közlekedési,
kibocsátási és éghajlati tulajdonságait. A kiépített modellrendszerrel lehetővé válik a
levegőminőségi tervekben található intézkedések hatásának a becslése is.
2. Alapállapot-felmérés és a változás monitoring
Az integrált projektben részt vevő önkormányzatok levegőminőség javításra irányuló
intézkedési terveinek hatékonyságának ellenőrzésére a monitorozás szolgál. A monitorozással
a szennyezőanyag koncentrációváltozását lehet nyomon követni a projekt teljes ideje alatt,
illetve az utógondozási időszakban.
3. Az információhoz való hozzáférést segítendő öko-menedzser hálózat felállítása
Az öko-medzser hálózat szakértői az adott településen környezetvédelmi integrátor szerepet
betöltve segítik a tájékoztatást, az információáramlást, a helyi szemléletformálást és a helyi
intézkedések koordinálását. Feladatuk a döntés előkészítési szaktanácsadás az
önkormányzatok részére, annak érdekében, hogy a levegőminőség javítást célzó hazai és
uniós forrásokra sikeres pályázat kerüljön beadásra. Az öko-menedzserek az önkormányzattal
és a környezetvédelmi hatósággal közreműködnek a város levegőminőségi tervének
felülvizsgálatában,
előrehaladási
jelentések
készítésében,
szemléletformálási
kezdeményezések szervezésében és az információátadásban.
4. Szemléletformálás és információátadás
A szemléletformálás hatékony kialakítása és megismertetése érdekében központi egységes
szakmai tartalom létrehozására kerül sor. A projektben résztvevő önkormányzatok e központi
tudásanyagból elkészíthetik a saját településükre specializált szemléletformáló kampányukat.
A projektben résztvevő önkormányzatok különböző kommunikációs eszközök segítségével
szemléletformáló kampányokat indítanak, melyek bemutatják a levegőminőséggel
kapcsolatos problémákat, útmutatást, tájékoztatást adnak a lakosság részére. A másik kiemelt
terület, a levegőminőség állapotát nagyban befolyásoló szektor a közlekedés, mely esetén
hangsúlyosan szemléltetni kell az érintettek számára, hogy milyen módszerek állnak
rendelkezésre a szennyezés kibocsátás csökkentésre.
5. Kísérleti városi zöldterület kialakítása
Önkormányzatunk célja a projekt során a nyugati városrészen egy egybefüggő porszűrő
hatású zöldfelület kialakítása. A kialakítandó zöldfelület a jövőben véderdő funkciót töltene
be, amely rekreációs fejlesztések (tanösvények, sétányok információs táblákkal, közjóléti
bútorokkal) célterületeként. A területen az információs táblákon levegőminőségvédelemmel

kapcsolatos információkkal szólítanánk meg az embereket, hogy elkötelezettek legyenek a
város levegőminőségének védelmében. A területen mobilmérő állomással történne a
szállópor, és egyéb légszennyező anyagok mérése. A projekt megvalósulásával
népszerűsíthető a Zöldváros projekt a városi minőségi zöldfelületek kedvező hatásának
tekintetében.
A Herman Ottó Intézet (a továbbiakban: HOI), mint koordináló kedvezményezett 2018.
december 13-án aláírta az Európai Bizottság által megküldött támogatási szerződést.
A fentiek alapján a projekt megvalósítási időszaka 2019. január 1-én megkezdődött. A HOI és
a partnerek közötti partnerségi megállapodás támogatási szerződés alapján valósul meg. A
projektpartnerekkel kötendő együttműködési megállapodást – mely az előterjesztés
mellékletét képezi – a HOI megküldte önkormányzatunknak. A HOI és az Európai Bizottság
által megkötött támogatási szerződés alapján a támogatás a HOI részére kerül átadásra
meghatározott ütemezésben: az első 20%-ot követően a következő részlet a szakmai és
pénzügyi teljesítést és elszámolást követően hívható le.
A 46/2018. (III. 29.) Kgy. határozattal a Közgyűlése csak a csatlakozási szándéknyilatkozat
aláírására hatalmazta fel a polgármestert. Tekintettel arra, hogy a projekt 8 éves futamidejű –
2 éves fázisokra bontva – több alkalommal válik szükségessé különböző dokumentumok
aláírása.
A projekt megvalósítása során szoros határidőket kell tartani, így a fentiek alapján indokolt,
hogy a Közgyűlés a projekt teljes futamidejére felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó
dokumentumok aláírására.
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 46/2018. (III. 29.) határozatban foglaltakra
1./ együttműködési megállapodást köt a Herman Ottó Intézettel (székhely: 1223 Budapest,
Park u. 2., képviseli: Dr. Béres András ügyvezető) a LIFE17 IPE/HU/00017 referencia számú
projektből a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett által
vállalt részfeladatok teljesítésével kapcsolatosan a projektfeladatok finanszírozhatósága
érdekében a támogatási összeg átadására.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt együttműködési megállapodás
aláírására.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt projekt teljes futamideje
(2019-2026), valamint az azt követő öt éves fenntartási időszak alatt a projekttel kapcsolatos
jognyilatkozatokat megtegye.
4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét az 1. pontban megjelölt együttműködési
megállapodás, valamint a projekt során keletkező jognyilatkozatok aláírásának előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

az együttműködési megállapodás, valamint a projekt során keletkező
jognyilatkozatok előkészítésére:azonnal, illetve szükség szerint
a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. április 9.
Dr. Papp László
polgármester

