
 

     Iktató szám: Sz-129/2019. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
2019. március 27-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Ferenc krt. - Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás 

karbantartási szerződése 

 

Előterjesztő:    Görgényi Máté bizottsági elnök 
 
Készítette:    Apollónia Aranka irodavezető 
    Teszár Hedvig környezetvédelmi munkatárs 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A Ferenc körút – Üllői út sarkán üzemelő légszennyezést mérő állomás megelőző 

karbantartását, valamint a nagy karbantartását évek óta a Green Lab Magyarország Mérnöki 

Iroda Kft. (a továbbiakban: Green Lab Kft./Kft.) végzi Önkormányzatunk megbízásából. 

 

A jelenleg hatályban lévő Vállalkozási Szerződés 2019. április 30. napján lejár, ezért új 

szerződés megkötése vált szükségessé a mérőállomás folyamatos működtetése érdekében. 

 

A mérőállomás üzembe helyezésének napjától a garanciális szervizelést és a karbantartást is a 

Green Lab Kft. végzi. 

A Kft. a karbantartási feladatokat évek óta határidőre, magas szakmai színvonalon látta el, 

továbbá az állomás ki- és üzembe helyezését is a Kft. végezte el 2009. évben. 

 

A 2009 óta működő mérőállomás karbantartására vonatkozó Vállalkozási Szerződés a 

megelőző és nagy karbantartást, valamint ezen karbantartások során kötelezően kicserélendő 

alkatrészek cseréjét, továbbá egy úgynevezett „keretösszeg”-et – a karbantartási munkálatok 

anyagszükségletének biztosítására – tartalmaz.  

A fent hivatkozott szerződéssel elkülönített keretösszeg biztosítja a mérőállomás előre nem 

látható, meghibásodott alkatrészei javítási munkálatainak, valamint esetleges cseréjének 

pénzügyi fedezetét. 

 

A Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának 2019. március 20. napján kelt ajánlattételi felhívására határidőn belül 

benyújtotta árajánlatát, mely szerint a Ferenc körút - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezést 

mérő állomás megelőző karbantartásának, valamint nagy karbantartásának vállalkozói díját 

bruttó 783.339,- Ft, az előre nem látható, meghibásodott alkatrészei javítási munkálatainak, 

valamint esetleges cseréjének költségét bruttó 892.716,- Ft keretösszegben határozta meg.  

 

A mérőállomás folyamatos és hibamentes működtetése érdekében javaslom a T. Bizottság 

részére, hogy a jól bevált gyakorlatnak megfelelően a Vállalkozási Szerződést – az 

előterjesztés szerinti tartalommal – a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft-vel kösse 

meg. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2019. március 22. 

 

 

     Görgényi Máté s.k. 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1.) a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft-vel a Ferenc körút – Üllői út sarkán 

üzemelő légszennyezést mérő állomás karbantartására vonatkozóan Vállalkozási 

Szerződést köt az Sz-…/2019. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal. 

 

2.) a karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges bruttó 783.339,- Ft vállalkozói díjat a 

3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére jóváhagyja. 

 

3.) a karbantartási munkálatok várható anyagszükségletének keretösszegét bruttó 892.716,- Ft 

összegben határozza meg, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

 

4.) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Vállalkozási Szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: 2019. április 12. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 


