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Tisztelt Bizottság! 

 

A VVKB 257/2015. (VI.17.) számú határozatának 1-3. pontja értelmében a Ferenc körút – Üllői út 

sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás műszereinek és eszközeinek karbantartása tárgyában 

a GreenLab Magyarország Mérnöki Iroda Kft-vel kötött Önkormányzatunk szerződést.  

 

A GreenLab Kft. munkatársai a legutóbbi karbantartási munkálatok során megállapították, hogy a 

mérőállomás alábbi alkatrészei meghibásodtak, illetve cserére szorulnak: 

 

Megnevezés 

Számítógép csere (önkormányzat által biztosított számítógép telepítése és beüzemelése) 

Mintavételi cső 12 m 

Mintabemeneti szűrő 100 db 

Pumpamembrán készlet 1 db 

 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a légszennyezettség-mérő állomás adatait tároló számítógép 

meghibásodott, javítani nem lehet. Új számítógép beszerzése nem szükséges, tekintettel arra, hogy 

Önkormányzatunk rendelkezik megfelelő paraméterű – a GreenLab Kft-vel egyeztetve – informatikai 

eszközzel. 

A mintavételi cső elöregedett, eltömődött, cseréje mielőbb indokolt. 

A mintabemeneti szűrőt folyamatosan, a légszennyezettség függvényében 7-10 naponta cserélni kell, a 

meglevő készlet kifogyóban van. 

A pumpamembrán készlet cseréjére a következő szerviz során kerülne sor, a külföldi beszerzés átfutási 

ideje miatt indokolt mielőbb megrendelni. 

 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a meghibásodott alkatrészek beszerzése, valamint a számítógép 

telepítése és beüzemelése tárgyában az Önkormányzatunk által lefolytatott eljárás során határidőre a 

GreenLab Kft. adott be árajánlatot. A KVI Plusz Kft. írásban, míg a Controflex Kft. telefonon jelezte, 

hogy nem kíván ajánlatot tenni. 

 

A fent részletezett alkatrészek cseréje a folyamatos és hibamentes működtetés érdekében 

elengedhetetlenül szükséges. 

 

A meghibásodott alkatrészek árai, valamint a számítógép telepítési és beüzemelési költségei a 

lefolytatott ajánlattételi eljárásban a GreenLab Kft. által tett ajánlat alapján az alábbiak szerint 

alakulnak: 

 

Megnevezés Nettó ár Bruttó ár 

Számítógép csere munkadíja 93.000,- Ft 118.110,- Ft 

Mintavételi cső 12 m 78.000,- Ft 99.060,- Ft 

Mintabemeneti szűrő 100 db 115.000,- Ft 146.050,- Ft 

Pumpamembrán készlet 1 db 142.296,-Ft 180.716,- Ft 

                                                                    Nettó ár összesen                  Bruttó ár összesen 

                                                                             428.296,- Ft                             543.936,- Ft 

 

Az Önkormányzat által biztosított számítógép cseréjének munkadíja az alábbi munkálatok elvégzését 

tartalmazza: 

- operációs rendszer ellenőrzése, az esetlegesen szükséges frissítések, kiegészítések telepítése; 

- adatgyűjtő szoftver teljes mentésének elvégzése a régi számítógépen; 

- adatgyűjtő szoftver telepítése és konfigurálása az új számítógépen; 

- adatbázis teljes mentésének elvégzése a régi számítógépen; 

- adatbázis kezelő telepítése és konfigurálása az új számítógépen; 

- közönségtájékoztató szoftver teljes mentésének elvégzése a régi számítógépen; 

- közönségtájékoztató szoftver telepítése és konfigurálása az új számítógépen; 



 

- funkcionális ellenőrzés és rendszerteszt. 

 

A T. Bizottság a VVKB. 257/2015. (VI.17.) számú határozatának 3. pontjában foglaltak alapján a 

karbantartási munkálatok várható anyagszükségletére bruttó 908.665,- Ft keretösszeget különített el, a 

3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére, mely összeget Önkormányzatunk ezidáig nem 

használt fel. 

Tekintettel arra, hogy a fenti keretösszeg áthúzódó költségként szerepel a 2016. évi költségvetési 

rendelet 3205. környezetvédelmi költségvetési soron, lehetősége van a T. Bizottságnak az 

előterjesztésben meghatározott munkát, és eszközök beszerzését ezen keretösszeg terhére 

megrendelni. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2016. március 17. 

 

 

Görgényi Máté s.k. 

      elnök 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Ferenc körút – Üllői út 

sarkán üzemelő légszennyezettség mérő állomás folyamatos és hibamentes működtetése 

érdekében alkatrészek beszerzésére, valamint az adatokat tároló számítógép cseréjére bruttó 

543.936,- Ft-ot biztosít, a 3205. környezetvédelmi költségvetési soron, az alábbiak szerint: 

 

 

Megnevezés Nettó ár Bruttó ár 

Számítógép csere munkadíja 93.000,- Ft 118.110,- Ft 

Mintavételi cső 12 m 78.000,- Ft 99.060,- Ft 

Mintabemeneti szűrő 100 db 115.000,- Ft 146.050,- Ft 

Pumpamembrán készlet 1 db 142.296,-Ft 180.716,- Ft 

                                                                    Nettó ár összesen                 Bruttó ár összesen 

                                                                             428.296,- Ft                             543.936,- Ft 

 

2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy az Sz-…/2016. 

számú előterjesztésben foglalt tartalommal, a GreenLab Kft-vel a Vállalkozási Szerződés 

megkötéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2016. március 23. 

 

 


