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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Jászberény levegőminőségének vizsgálatára vonatkozóan nyertes ajánlattevő kiválasztására 

és pénzügyi fedezet biztosításra 
 
Tisztelt Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottság! 
 
Jászberény Város Környezetvédelmi Programjának 2020. évre vonatkozó akciótervében 
meghatározott célként szerepel a légszennyezettség mérésre alkalmas technikai eszközök 
lehetőségeinek vizsgálata. 
 
Egyik lehetőség az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózathoz való csatlakozás (OLM) 
automata mérőállomás telepítésével.  
Az automata mérőállomások folyamatos és több légszennyező komponensre vonatkozó 
mérési eredményei néhány órán belül ismertté válnak. Automata mérőállomások telepítésének 
költségei a százmillós nagyságrendet is elérhetik, illetve éves üzemeltetési költsége 4-6 millió 
forint is lehet, ezért a nagy költség miatt az automata mérőállomás telepítése nem lehetséges. 
 
Másik lehetőség településünk levegőminőségének műszeres vizsgálatára a mobil 
mérőlaboratórium alkalmazása, amelynek műszerezettsége megfelel egy automata 
mérőállomásnak. 
 
Tekintettel arra, hogy előzetes költségbecslés alapján a fenti vizsgálat a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) meghatározott közbeszerzési 
értékhatárt nem éri el, ezért az arra vonatkozó beszerzési eljárás első lépéseként- a Jászberény 
Városi Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat 
(továbbiakban: Beszerzési szabályzat) XV. fejezet (1) bekezdése alapján- legalább három 
árajánlat beszerzése szüksége. 
 
Ennek alapján Jászberény levegőminőségének vizsgálatára a Jászberény Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) 74/2020. (VII. 9.) számú határozatában három cég árajánlattételre 
történő felkéréséről döntött. 
 
Árajánlatok egységesen az alábbi tartalommal kerültek meghatározásra: 

Mérési feladat:    levegőterheltségi szint vizsgálata 1 db mérőponton 
Mérendő komponens:  szállópor (PM10, PH,2,5) 
Mérés időtartama:   4 X 2 hét 
 



A döntés alapján a PH Városgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Osztály) által 
árajánlattételre felkért cégek a megadott határidőn belül benyújtották az árajánlatot. 
 
Az árajánlati felhívásban tájékoztattuk a cégeket, hogy az árajánlatok elbírálása során előnyt 
jelent, ha az ajánlat tartalmaz egyéb szolgáltatást (díjmentesen mérendő paraméterek, 
komponensek…) vagy a levegőminőség illetve a település környezeti állapotának javítására 
tett javaslatot. 
 
 Green Lab 

Magyarország 
Mérnöki Iroda Kft 

Eurofins KVI-PLUSZ 
Környzetvédelmi és 
Vizsgáló Iroda Kft. 

Akusztika Mérnöki 
Iroda Kft. 

Mérendő komponensek: PM10; PM2,5 PM10; PM2,5 PM10; PM2,5; PM1; 
Vizsgálati jegyzőkönyv, 
szakértői vélemény 
elkészítési határidő: 

21 nap 15 nunkanap 30 nap 

Akkreditálási okiratszám: + + + 
Referencia: + + + 
Szerződés tervezet: + + + 
Egyéb szolgáltatás 
(amelyet a vállalási ár 
tartalmaz): 

meteorológiai adatok 
mérése (szélsebesség, 
szélirány, 
léghőmérséklet, 
páratartalom, 
légnyomás) - 

- meteorológiai adatok 
gyűjtése; 
- környzeti levegő NO-
NOx; SO2; CO 
tartalmának mérése 
- mérési alkalmanként 1 
nap személyes támogatás 
biztosítása a méréssel 
kapcsolatban (oktatási 
intézmények és lakosság 
részére bemutatás, 
tájékoztatás) 

Ajánlat érvényessége: 30 nap 30 nap  

Ár 
nettó 2.700.00 Ft 1.960.000 Ft 1.880.000 Ft 

bruttó 3.429.000 Ftt 2.489.200 Ft 2.387.600 Ft 
 

 
A Beszerzési Szabályzat XV fejezet (3) pontjában foglaltak alapján a fenti árajánlatokat a 
szakbizottság a felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján rangsorolja és bírálja 
el. Az eljárás nyertese az, aki a felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a 
legkedvezőbb ajánlatot tette. 
 
A fenti ajánlatokat áttekintve megállapítható, hogy a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó és 
egyéb díjmentes szolgáltatást nyújtó árajánlatot- 2.387.600 Ft- az Akusztika Mérnöki Iroda 
Kft. tette. Az árajánlat határidőben érkezett és teljes körű. 
 
A fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság Jászberény levegőterheltségének 
vizsgálatára a legtöbb szolgáltatást nyújtó és egyben a legalacsonyabb ajánlati árat kínáló 
ajánlattevőt, az AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft.-t (6500 Baja, Szent László u. 105.) 
bízza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beérkezett ajánlatok értékelése tárgyában határozatát 
meghozni szíveskedjék! 
 



A nyertes ajánlattevővel a Jászberény levegőminőség vizsgálata tárgyában kötendő szerződés 
alapján fizetendő ellenérték céljára szükséges pénzügyi fedezet a Jászberény Városi 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.13.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (6) bekezdésében 
nevesített, 18. táblázat IV. pont d) alpontja alatti „Egyéb üzemeltetési keret” és a 16. § (6) 
bekezdésben nevesített, 18. táblázat IV. pont b) alpont alatti „Környezetvédelmi és 
Zöldfelületi kezelési keret II. félév” megjelölésű kiadási előirányzat terhére biztosítható, mely 
előirányzat felett a Tisztelt Bizottság jogosult rendelkezni, s ilyen értelmű határozat 
elfogadása útján szükséges pénzügyi fedzetet biztosítani. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy jelen előterjesztésnek a Tisztelt Bizottság elé 
terjesztésekor a Költségvetési rendelet 16. § (6) bekezdésében meghatározott 18. táblázat IV. 
pont d) alpont alatti „Egyéb üzemeltetési keret” megjelölésű kiadási előirányzatból pénzügyi 
fedezetként még le nem kötött, felhasználható összeg: 2.148.910.- Ft és a Költségvetési 
rendelet 16. § (6) bekezdésében meghatározott 18. táblázat IV. pont b) alpont alatti 
„Környezetvédelmi és Zöldfelületi kezelési keret II. félév” megjelölésű kiadási előirányzatból 
pénzügyi fedezetként még le nem kötött, felhasználható összeg: 465.280.- Ft 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot a fentiek megvitatására és az alábbi határozati javaslat egyszerű 
többséggel történő elfogadására! 
 
…/2020. (VIII. 24.) Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottsági határozat 
Jászberény levegőminőségének vizsgálatára vonatkozóan nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról és pénzügyi fedezet biztosításról 
 
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési és 

Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Jászberény levegőminőségének 
vizsgálata tárgyban érkezett árajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként a 
legkedvezőbb ajánlatot adó, alábbi céget nevezi meg: 
 

AKUSZTIKAMérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 16500 Baja Szent László u. 105 

Ajánlati ár: 1.880.000,- Ft + 27 % ÁFA = 2.387.600 Ft 
 

2. A Bizottság az 1. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés alapján 
fizetendő 2.387.600 Ft összegű ellenérték pénzügyi fedezetét Jászberény Városi 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló  
2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § 
(6) bekezdésében meghatározott pénzügyi előirányzat terhére biztosítja az alábbiak 
szerint: 
18. táblázat IV. pont d) alpontjában nevesített „Egyéb üzemeltetési keret”-ből 
2.148.910 Ft-ot és a 18. táblázat IV. pont b) alpontja „Környezetvédelmi és 
Zöldfelületi II. félév kezelési keret”-ből 239.690 Ft-ot. 

 
3. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy 

az 1. pont szerinti tárgyban az ott megnevezett nyertes ajánlattevővel megkötendő 
szerződést készítse elő és annak a szerződő felek képviselői általi aláírásáról 
gondoskodjék. 

 



 
4. A Bizottság fenti határozata PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzat XV. fejezet (3) bekezdésében foglaltakon alapul. 
 

5. A Bizottság jelen határozatát a Költségvetési rendelet 16. § (6) bekezdése által 
átruházott hatáskörében eljárva hozta meg. 
 
Határidő: 2020. szeptember 4. (a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés 

megkötése vonatkozásában) 
 
 
Felelős: Budai Lóránt polgármester (a szerződés aláírása vonatkozásában) 

Simkó Ilona, a PH Városgazdálkodási Osztálya vezetője 
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője (a 2. pont 
vonatkozásában) 

 
Erről értesül: 
 
1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, 
2) PH Városgazdálkodási Osztály– helyben, 
3) PH Gazdasági Osztály-helyben, 
4) Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottság tagjai, 
4) Valamennyi Képviselő-testületi tag, 
5) Irattár. 
 
Jászberény, 2020. augusztus 17. 
 

      Simkó Ilona s.k. 
     Városgazdálkodási Osztályvezető 
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