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Határozati Javaslat: 

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a tervezett biomassza fűtőmű működése során keletkező 
károsanyag kibocsátás mérésére, a fűtőműhöz legközelebb eső lakott területen, a Füredi út 148-150-
152 lakótömbök északi oldalához, fix légszennyezettség mérőállomást telepít, legkésőbb az üzembe 
helyezés napjáig. A mérőállomás adatai online formában, valós időben mindenki által 
hozzáférhetőnek kell lennie.  
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Indoklás 

A 2021. december 16-ai közgyűlésen arról tájékoztatta Polgármester úr a képviselőket és a 
nyilvánosságot, hogy a régóta tervezett biomassza fűtőmű megvalósítása elől elhárult az utolsó 
akadály is, a kormány 4,5 milliárd forinttal támogatja a beruházást. Mivel a beruházás valósággá válik, 
így időszerű elkezdeni a beruházás kellemetlen hatásaival is foglalkozni. A legfontosabb ilyen tényező 
a légszennyezettség. A működés során keletkező füstgázok tekintetében modellszámítások állnak a 
rendelkezésünkre. Ahogy a nevük is mondja ezek „csak” modellek, a valóság ettől eltérő is lehet. 
Ugyan a modellszámítások eredményei nem adnak okot különösebb aggodalomra, azonban a 
lakosság megnyugtatása kifejezetten fontos, hiszen tudjuk, hogy a modellezés nem mindig pontosan 
tükrözi a valóságot.  

A kaposváriak megnyugtatása érdekében kifejezetten fontos, hogy a fűtőműhöz eső legközelebbi 
lakott területen, mely a Füredi út 148-150-152 lakótömbök által alkotott terület, egy fix 
légszennyezettség mérőállomás kerüljön telepítésre, melynek adatai online formában, valós időben 
folyamatosan bárki számára elérhető adatokat szolgáltat.  

A nyilvános adatszolgáltatás azt demonstrálja, hogy nincs takargatnivaló a fűtőmű üzemeltetésével 
kapcsolatban, a kaposváriak megnyugodhatnak, nem lélegeznek be a fűtőmű által kibocsátott káros 
anyagokat, az egészségük biztonságban van, ingatlanjaik nem értéktelenednek el. A bizalom 
kialakítása nagyon fontos egy ilyen léptékű stratégiai beruházásnál, nem szabad, hogy akár egy 
kaposvári is azt érezze, nincs biztonságban a fűtőmű miatt. 

Mivel a beruházáshoz képest szinte töredék összegből megvalósítható a bizalom építését szolgáló 
legfontosabb eszköz, a légszennyezettség mérő, így kérem a tisztelt Közgyűlést, támogassa 
javaslatomat.  
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