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Tisztelt Bizottság!

A Budapest, IX. Kerület Ferenc körút - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő
állomás adatainak feldolgozásával, értékelésével kapcsolatos feladatokat 2006. óta Túri Ágnes
látja el.
Munkáját az elmúlt évek során pontosan, határidőre elvégezte, folyamatosan figyelemmel
kísérte a mérőállomás működését, mind a megelőző, mind pedig a nagykarbantartással
összefüggő szervizelést felügyelte. Az általa elkészített adatértékelést a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata számára havonta írásos és elektronikus formában átadta.
Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a légszennyezettség-mérő állomás
működtetési feladatainak ellátásával, valamint az adatok értékelésével 2014. évben is Túri
Ágnest bízza meg, bruttó 100.000,- Ft/hó díjazással.
A 2014. évre szóló működtetésre és adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződés
tervezetet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2013. december 3.
Martos Dániel s.k.
elnök

Határozati javaslat:
1.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a
Polgármester urat, hogy a Ferenc körút - Üllői út sarkán működő légszennyezettség
mérőállomás működéséhez szükséges megbízási szerződés megkötéséről a …/2013. számú
előterjesztés melléklete szerint gondoskodjon a 2014. évre Túri Ágnes szakértővel.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a
Polgármester urat, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak megfelelő fedezet 2014. évi
költségvetésbe történő beépítéséről.
Határidő: 2014. évi költségvetés előterjesztése
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(székhelye:1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, statisztikai szám:
15735722-8411-321-01, képviseli: a kötelezettségvállalásra vonatkozó 2/2012.(III.02.) számú
Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedésben foglaltak alapján, Temesiné Apollónia
Aranka irodavezető) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről Túri Ágnes (anyja neve: Nagy Julianna szül.hely, idő: Gyula, 1940. november 8.,
lakcím: 1141 Budapest, Vezér u. 117/a.I.3., adószám: 76767919-1-42), mint megbízott
(továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
1.) Megbízó megbízza a Megbízottat Budapest, IX. Ferenc körút és az Üllői úti saroknál
működő, az Önkormányzat tulajdonát képező Környezetvédelmi Információs Mérőállomás
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával a VVKB. …./2013 (XII.11.) sz. határozata
alapján. Ezen tevékenységéről a Megbízó által megbízott környezetvédelmi munkatárssal,
illetve más illetékesekkel rendszeresen és igény szerinti konzultációt biztosít, különös
tekintettel az EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségekre.
2.) Az 1. pontban meghatározott tevékenység magában foglalja:
a.) A működő állomás – normál üzemelés melletti – teljes helyszíni átvizsgálását, amely
magában foglalja a beltéri „Központi egység” és a kültéri érzékelő, valamint az utcai
nagyméretű „Információs tábla” műszaki állapotának és megbízható működésének
ellenőrzését, továbbá a mérőrendszer anyagigény-mentes karbantartását. Az eddigieken
kívül havi rendszerességgel ellenőrzi a központi egység összehangolt működését, amelyet
eltérés esetén korrigál.
b.) A Mérőállomás működési zavara esetén – a Megbízó megbízottjától kapott információ
alapján – 10 munkanapon belül helyszíni szemlét tart és intézkedik a zavar elhárításáról.
c.) A Megbízott feldolgozza az állomás által mért és a központi egységben folyamatosan
gyűjtött háromféle légszennyező mérési adataiból kialakított átlagértékeket és azokat
diagramok formájában ábrázolja. Egyidejűleg diagramok formájában ábrázolja a hónap
napjaira vonatkozó, 24 órás átlag szennyezettség értékeket, melyet szövegesen is értékel.
Ezen ábrákat A/4-es lapokra nyomtatva – a rögzített számszerű adatokat tartalmazó CD
lemezzel együtt – az aktuális hónapot követő hó 12-éig a Megbízó megbízottjának adja
át, továbbá mellékeli az értékelés közérthető változatát is.

3.) Megbízott a megbízást elfogadja, annak a megbízó szabályzatai és utasításai alapján
eleget tesz.
4.) Megbízott a tevékenység ellátásáért havonta bruttó 100.000.- Ft., azaz bruttó százezer
forint díjazásban részesül, amelyet a Megbízó a munka elvégzése és igazolása után 30 napon
belül átutalással teljesít az OTP Banknál vezetett 11773140-04174989 számú bankszámlára.
5.) A megbízási díj kifizetésére a munka elvégzését igazoló aláírás után kerülhet sor, amely
teljesítés igazolás kiállítására a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet vezetője jogosult.

6.) A megbízási díj arányosan csökkenhet abban az esetben, ha megbízott csak részben
teljesíti feladatait.
7.) A megbízási díj kifizetése abban az esetben teljes mértékben elmarad, ha a megbízott az
adott hónapban bármilyen okból kifolyólag egyáltalán nem tett eleget a szerződésben vállalt
kötelezettségének.
8.) A megbízás 2014. január 1. és 2014. december 31-e közötti időtartamra jön létre.
9.) A szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel felmondhatja. A másik fél
nem teljesítése esetén a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
A megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. ………….
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