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Tárgy:  Javaslat a Ferenc körút – Üllői út sarkán lévő légszennyezettség-mérő 

állomás üzemeltetéséhez szükséges mintabemeneti szűrőbetétek 
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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. Böjte Bernadett 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 légszennyezettség-mérő állomás megelőző 

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

Iroda Kft. (a továbbiakban: Kft.) végzi a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata megbízásából. A Green Lab Kft. a karbantartási feladatokat évek óta 

határidőre, igen magas színvonalon látja el, továbbá az állomás kivitelezési munkálatait is a 

Kft. látta el 2009-ben. 

 

A légszennyezettség-mérő állomás megbízható üzemeltetéséhez szükséges mintabemeneti 

szűrőbetétek kéthetenkénti cseréje elengedhetetlen.  

 

A szűrőbetétek cseréjét az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Kft. végzi az évenkénti 

egy megelőző és egy alapkarbantartás keretében. A további szűrőbetét cserékről pedig az 

adatok feldolgozását és elemzését végző Túri Ágnes vegyészmérnök, műszeres analitikai 

szakmérnök gondoskodik. 

 

Továbbá tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a GreenLab Kft. munkatársai a 2018. június 13. 

napján elvégzett megelőző karbantartási munkálatok során megállapították, hogy a 

mérőállomás UV-lámpájának cseréje javasolt, amely az ózonszint mérését biztosítja. 

 

A Green Lab Kft. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. 

november 24. napján kelt ajánlattételi felhívására határidőn belül benyújtotta árajánlatát, mely 

szerint a Ferenc körút - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettséget mérő állomás 

működéséhez szükséges 100 db mintabemeneti szűrőbetét beszerzésének, valamint az UV-

lámpa cseréjének árát összesen bruttó 284.099,- Ft összegben határozta meg. 

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Bizottság részére, hogy a légszennyezettség-mérő állomás 

folyamatos és hibamentes működéséhez szükséges mintabemeneti szűrőbetétek beszerzésére, 

valamint a meghibásodott UV-lámpa cseréjére a Green Lab Kft-vel kösse meg a Vállalkozási 

Szerződést, bruttó 284.099,- Ft-os összegben, a 3025. környezetvédelmi költségvetési sor 

terhére. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Budapest, 2018. november 28. 

 

 

 
      Görgényi Máté s.k. 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A 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 

légszennyezettséget mérő állomás folyamatos és hibamentes működéséhez szükséges 100 db 

mintabemeneti szűrőbetét beszerzésére és a meghibásodott UV-lámpa cseréjére vonatkozóan 

Vállalkozási Szerződést köt az Sz-…/2018. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal. 

 

2.) a 100 db mintabemeneti szűrőbetét beszerzéséhez és a meghibásodott UV-lámpa cseréjéhez 

szükséges bruttó 284.099,- Ft vállalkozói díjat a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére 

jóváhagyja. 

 

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

 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2018. december 20. 

 

 


