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A döntéshez egyszerű X
minősített többség szükséges.
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igen X
nem
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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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1 Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Bizottság!

A  VVKB 329/2011.  (XII.06.)  sz.  határozatában  a  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi  Bizottság  úgy  döntött,  hogy  kérjek  be  három  árajánlatot  pormonitor 
beszerzésére vonatkozóan és azokat döntés céljából terjesszem a bizottság elé. 

A határozat végrehajtása érdekében a Green Lab Kft-től, a Symetron Kft-től és az Unicam 
Kft-től kértem be árajánlatokat, melyeket csatolok.

Az árajánlatok ismeretében megállapítható, hogy a pormonitor beszerzése illetve beszerelése 
meghaladja  a  közbeszerzési  értékhatárt,  ezért  arra  a  jövő évben közbeszerzés  lefolytatása 
válik szükségessé.

A  Ferencvárosi  Környezetvédelmi  Alap  létrehozásáról  szóló  7/1999.  (IV.  30.)  számú 
önkormányzati rendelet 1.§ (1) a) pontja értelmében a Környezetvédelmi Alapot kizárólag a 
kerület  környezetvédelmi  problémáinak  megoldására  és  természetvédelmi  céljainak 
megvalósítására lehet felhasználni többek között a levegő tisztaságának védelme (pl. mérések, 
helyszíni vizsgálatok, adatbázis létesítése) szakterületen.
Tekintettel  arra,  hogy  a  2011.  évi  költségvetés  3355.  Környezetvédelmi  sora  az  Alap 
bevételeinek felhasználását tartalmazza, a maradvány összege a következő évre átvihető.

Fentiekre tekintettel javaslom a T. Bizottság részére, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és 
az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2011. december 16.

Melléklet: 3 db árajánlat
 

                           Dr. Bácskai János s. k. 
                           polgármester

Határozati javaslat:

A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  a  pormonitor 
beszerzésére  vonatkozó  árajánlatok  ismeretében  felkéri  Polgármester  Urat,  hogy 
gondoskodjon  a  pormonitor  beszerzéséhez  szükséges  fedezet  biztosításáról  a  2012.  évi 
költségvetésben a 2011. évben a környezetvédelmi feladatokra fel nem használt előirányzat 
terhére  és  a  fedezet  megléte  esetén  gondoskodjon  a  beszerzésre  vonatkozó  közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáról.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester


