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Tisztelt Bizottság!
A Ferenc körút – Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás kétoldalas kijelzőjének
telepítését az AUTOCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (AUTOCOM Kft.) végezte.
A környezetvédelmi adatokat kijelző tábla meghibásodott, éppen ezért pontatlan adatokat mutat.
A műszerek mérnek, a levegő monitorozása folyamatos.
A levegő minőségére vonatkozó adatok folyamatos és pontos jelzése érdekében a mérőállomás
kijelzőjének állapotát fel kell mérni, és a meghibásodott alkatrészreket ki kell cserélni.
Az állpotfelmérésre, az esetlegesen cserélendő alkatrészekre (a kijelző szerkezetében találtahó
valamennyi alkatrész), valamint a javítási költségre a kijelző telepítését végző AUTOCOM Kft.-től
előzetes árajánlatot kért Önkormányzatunk.
Az AUTOCOM Kft. árajánlatában tételesen szerepelnek az esetlegesen kicserélendő alkatrészek,
bruttó egységárakkal. A tényleges javítás összegére azonban csak az állapotfelmérés után tudnak
végleges árajánlatot adni, mert a meghibásodott, cserére szoruló alkatrészek csak a kijelző átvizsgálása
során válnak láthatóvá.
Ehhez elengedhetetlen legalább egyszer kosaras kocsival kiszállni a helyszínre, melynek költsége
bruttó 109.728,- Ft/2 alkalom (1 alkalom a felmérés, 1 alkalom az alkatrészcsere).
Néhány egyszerűbb, raktáron levő alkatrészt az állapotfelmérés közben is ki tudnak cserélni, azonban
lehetnek olyan alkatrészek, melyek külföldről történő behozatalt igényelnek.
Javaslom, hogy a légszennyezettség-mérő állomás kétoldalas kijelzőjének állapotfelmérésének,
alkatrészcseréjének és javításának költségére a T. Bizottság a 3205. „környezetvédelmi költségvetési
sor” terhére bruttó 700.000,- Ft ot biztosítson.
Továbbá javaslom, hogy amennyiben az alkatrészcsere és javítás a bruttó 700.000,- Ft-os
keretösszegből nem valósítahtó meg, akkor a T. Bizottság a légszennyezetség-márő állomás
kijelzőjének javítását ismételten tárgyalja meg a szükséges döntések moghozatla érdekében.
Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Budapest, 2017. december 8.
Görgényi Máté s.k.
elnök
Határozati javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási
és Környezetvédelmi Bizottsága
1.) úgy dönt, hogy a Ferenc körút – Üllői út sarkán üzemelő légszennyezést mérő állomás
meghibásodott kijelzőjének állapotfelmérésének, alkatrészcseréjének és javításának költségére
bruttó 700.000, -Ft keretösszeget biztosít a 3205. „környezetvédelmi költségvetési” sor terhére
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a légszennyezettség-mérő állomás telepítését végző AUTOCOM
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a keretösszegre vonatkozó vállalkozási szerződést az Sz…/2017. számú előterjesztés szerinti tartalommal kösse meg.
Határidő: 2017. december 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

