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ELŐTERJESZTÉS 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önokrmányzatának LIFE hungAIRy című 
projektben való részvételéről és partnerségi szerződés megkötéséről 

 
A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az 
Országos Meteorológiai Szolgálattal és 10 településsel együtt (Békéscsaba, Budapest, 
Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok, Tatabánya) egy nyolcéves LIFE 
környezetvédelmi integrált projektet adott be az Európai Bizottsághoz 2018 áprilisában. 
Júliusban a Bizottság támogatásra alkalmasnak ítélte és a revíziót követően, 2018. októberben 
megkezdte a támogatási szerződés előkészítését. A projekt a települések levegőminőségi 
terveinek végrehajtását hivatott szolgálni emissziós adatbázisok fejlesztésével, átfogó 
szemléletformáló, tájékoztató tevékenységekkel és egy országos szakértői, tanácsadói hálózat 
felállításával.  
Az integrált projekt nagy területen hivatott (regionális, multi regionális, nemzeti, nemzetek 
közötti) környezeti vagy klímaváltozással kapcsolatos terveket vagy stratégiákat 
megvalósítani, melyeket a megfelelő uniós környezeti vagy klímaváltozási jogszabályok írnak 
elő, elsősorban a természet, víz, hulladék, levegő, valamint a klímaváltozás csökkentése és 
alkalmazkodás terén. Ilyen projektekből egy ország két-három projektet adhat be a 2014-
2020-as támogatási ciklus alatt. Magyarország részére még nem támogattak ilyen pályázatot 
korábban. 
A projekt időszaka 2019. január 1-től indul és 2026. december 31-ig tart, (8 év), 4X2 éves 
fázisokra bontva. 
A közel. 5 milliárd Ft a 14 partner számára 8 évre lett lebontva. Ennek 60%-át adja az EU, a 
40%-os önerő biztosított a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához 
szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről  szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. 
határozat alapján. 
 
Kaposvárra tervezett fejlesztések 
A közel 300 millió forintos összegből, mely városunkat illeti a pályázatból, több a 
levegőminőség javítását szolgáló fejlesztés kerül megvalósításra. 
Legjelentősebb egy fix levegőminőségét monitorzó mérőállomás megépítése, mely 
segítségével folyamatosan akkreditált adatokkal láthatjuk a levegő szennyezőanyag tartalmát. 
Ezen kívül szemléletformálást segítő akciókat is terveztünk, mint például az a 20 mérőpontos 
levegőminőséget mérő hálózat, melyet a Miskolci Egyetemmel közösen fejlesztünk ki. Ezek 
a kisebb mérőegységek alkalmasak lesznek arra, hogy kiegészítve a fix állomást, adatokat 
szolgáltassanak és ezzel teljesebb képet kapjunk a város egészéről. Egy mobil alkalmazás 
segítségével vagy akár okospadokkal összekötve mutathatnák egy park vagy terület aktuális 
levegő minőségét (szállópor, CO2, NOx koncentráció). 
Egy levegőtisztaság-védelmi tanácsadó öko-menedzser hálózat létrehozása elsődleges 
fontosságú a projekt szempontjából. Az öko-menedzser hálózat szakértői az adott településen 
környezetvédelmi integrátor szerepet betöltve tudják segíteni tájékoztatást, az 
információáramlást, a helyi szemléletformálást és a helyi intézkedéseket koordinálását. 
Aktívan közreműködnek a települési mobilitási tervek és munkahelyi közlekedési tervek 
kidolgozásában, valamint egyéb lakossági tanácsadói és kommunikációs munkák 



elvégzésében. A környezetüggyel kapcsolatos szerteágazó ismeretekkel rendelkező tanácsadói 
hálózat révén a helyi közösségek olyan szakértő kollégákhoz juthatnak, akik hatékonyan 
elősegítik a levegőminőség javulását eredményező intézkedési tervek megvalósulását. 
Kaposvár egy öko-menedzsert fog kinevezni, aki az önkormányzat munkavállalója lesz, 
költségei teljes mértékben pályázati forrásból kerülnek finanszírozásra. 2019. decemberétől 
áll munkába és a projekt végéig (2026. 12. 31.) állományban lesz.  
A 10 település közül Békéscsabán, Kaposváron, és Karcagon nem üzemel automata 
mérőállomás, amely a bázisév értékeinek meghatározásához szükséges. Ezeken a 
településeken a levegőminőségi alapállapot azonosításához a levegőminőségi mérésekre 
vonatkozó előírásoknak megfelelő 2x4 hetes mérést fognak végezni mobil mérőállomás 
segítségével.  
A szemléletformálás hatékony kialakítása és megismertetése érdekében központi egységes 
szakmai tartalom létrehozására kerül sor a Herman Ottó Intézet által, amely bemutatja a 
levegőminőséggel kapcsolatos problémákat, útmutatást, tájékoztatást ad a lakosság részére. A 
kommunikációs csomag kiterjeszthető a környező településekre is. 
 
Kaposvár finanszírozása a LIFE hungAIRy projektben 
A pályázat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatára vonatkozó összeköltsége 951613 
EUR. Az önerő összege (390.685 EUR) a 1683/2018. (XII.15.) Kormány határozat alapján 
100 %-ban költségvetési forrásból finanszírozható. Az önerő fenti kormány határozat alapján 
történő biztosításáig rendelkezni szükséges a céltartalék terhére a 2019. évi önerő összegéről. 
 
A pályázatot elbírálása során támogatásra alkalmasnak ítélték, így 2018. decemberében 
támogatási szerződést kötöttek a pályázatban projektmenedzsment szervezetként működő 
Herman Ottó Intézettel. A program 2019. január elsejével elindult, ahhoz, hogy a 
megvalósítás elkezdődjön a partnereknek együttműködési megállapodást kell kötniük a 
Herman Ottó Intézettel. A megállapodás szövegezését jelen előterjesztés 1. számú melléklete, 
a támogatási szerződést a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
Kérem a Közgyűlés támogatását és felhatalmazását az együttműkodési megállapodás 
aláírásához. 
 
Kaposvár, 2019. április 25. 
         
         Szita Károly 
         polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önokrmányzatának LIFE hungAIRy című projektben való részvételéről és partnerségi 
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az 
együttműkodési megállapodás aláírására. 
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató  
Határidő:   2019. május 2. 
 



2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a LIFE hungAIRy című 
projekt önerejéhez 12.050 e Ft önerőt megelőlegez a 2019. évi általános működési tartalék 
terhére, az elkövetkező években szükséges önerőt az adott évi költségvetés tervezésekor 
biztosítja az önerő támogatás függvényében. 
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2019. június 30. 
 


