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Tisztelt Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megbízásából a Budapest IX.,
kerület Ferenc körút - Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás adatainak
feldolgozásával, értékelésével kapcsolatos feladatokat 2006 óta Túri Ágnes látja el.
A megbízás az alábbi feladatok ellátására terjed ki:
-

-

-

az állomás – normál üzemelés melletti – teljes helyszíni átvizsgálása, amely magában
foglalja a beltéri „Központi egység” és a kültéri érzékelő, valamint az utcai
nagyméretű „Információs tábla” műszaki állapotának és megbízható működésének
ellenőrzését, valamint havi rendszerességgel ellenőrzi a központi egység összehangolt
működését,
a Mérőállomás működési zavara esetén 10 munkanapon belül helyszíni szemlét tart és
intézkedik a zavar elhárításáról,
mérőállomás megelőző és nagy karbantartási munkálatain, valamint a szerződés
időtartama alatt felmerülő alkatrészcserék során Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata képviseletében való részvétel,
feldolgozza az állomás által mért és a központi egységben folyamatosan gyűjtött
háromféle légszennyező mérési adataiból kialakított átlagértékeket és azokat
diagramok formájában ábrázolja, egyidejűleg diagramok formájában ábrázolja a hónap
napjaira vonatkozó, 24 órás átlag szennyezettség értékeket, melyet szövegesen is
értékel; ezen ábrákat A/4-es lapokra nyomtatva – a rögzített számszerű adatokat
tartalmazó CD lemezzel együtt – az aktuális hónapot követő hó 12-éig Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat részére átadja, továbbá mellékeli az
értékelés közérthető változatát is.

Munkáját az elmúlt évek során kimagasló szakértelemmel, pontosan, határidőre elvégezte,
folyamatosan figyelemmel kísérte a mérőállomás működését, mind a megelőző, mind pedig a
nagykarbantartással összefüggő szervizelést felügyelte. Az általa elkészített adatértékelést
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára havonta írásos és
elektronikus formában átadja.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és Túri Ágnes között 2019.
március 29. napján a VVKB 130/2019. (III.27.) számú határozatában foglaltak értelmében a
légszennyezettség-mérő állomás működtetési feladatainak ellátása, valamint az adatok
értékelése tárgyában 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó határozott
időtartamra megbízási szerződés jött létre.
Tekintettel arra, hogy a megbízási szerződés lejár, új szerződés megkötése vált szükségessé.
Mindezek alapján javaslom a T. Bizottság részére, hogy a légszennyezettség-mérő állomás
működtetési feladatainak ellátásával, valamint az adatok értékelésével 2020. évben is Túri
Ágnest bízza meg, bruttó 120.000,- Ft/hó díjazással.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2020. március 10.
Árva Péter s.k.
elnök

Határozati javaslat:
1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ferenc
körút – Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás működtetési
feladatainak ellátása, valamint az adatok értékelése tárgyában Túri Ágnessel kötendő
szerződéshez 2020. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra, az Önkomrányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.)
önkormányzati rendelet 3205 „Környezetvédelem” költségvetési sor terhére bruttó
1.440.000 forint, plusz 252.000,- forint munkáltatót terhelő járulék pénzügyi fedezetet
biztosít.
Határidő: 2020. március 13.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési,
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon a Megbízási Szerződés Sz-…/2020. sz. előterjesztés szerinti
tartalommal történő megkötéséről.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Baranyi Kriszina polgármester

