Tisztelt Képviselő-testület!
Talán nem ismeretlen Önök előtt, hogy évente 500 szén-monoxid mérgezéses eset történik
Magyarországon. (Ha máshonnan nem, hát a bejáratban elhelyezett faliújságról.) Sajnos, a
tragikus hírekből már idén is kijutott, miközben Észak-Amerikában akad olyan település, ami
valamennyi háztartást ellátott ilyen mérővel, díjmentesen. Ez adta az ötletet, hogy Újbudán is
érdemes lehet legalább egy tájékoztató kampányba kezdeni, hiszen sokan nincsenek is
tisztában azzal, hogy milyen komoly veszélyben van az életük, amit évente ezer forint
ráfordítással meg tudnának előzni.
Ezzel együtt sokan vannak, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy 9000 Ft-os
mérőeszközt sem, ezért rájuk fókuszálva javaslom ezt a kampányt megvalósítani. A
FŐKÉTÜSZ nyilvántartása szerint a XI. kerületben 69.146 db egyedi-, 4215 db gyűjtő- és
1122 db központi kémény van. A több mint hetvenezer kéményből mindössze 5142 db
szolgál zárt égésterű tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére.
A kerületi önkormányzat tulajdonában álló 1329 bérlakásban élő emberek életvédelme a
tulajdonos felelőssége. Éppen ezért indokolt a CO mérőkkel legelőször a saját
tulajdonunkban álló, veszélyes lakásokat felszerelni. A fenti lakások közül mindössze 364
db távfűtéses. A maradék 965 lakás között találunk szükséglakásokat, gázkonvektoros
lakásokat és saját kazánnal rendelkező lakásokat is. Ezek mindegyike ki lehet téve a CO
mérgezés veszélyének! Kérem a Képviselő-testület támogatását, hogy ezt az életvédelmi
beruházást az Önkormányzat minél előbb elvégezze!
Továbbá, a Szociális Osztály adatai alapján a következő (2018-ban szociális támogatásban
részesült) személyek lakását javasoljuk felszerelni CO mérőkkel: Újbudai Lakásfenntartási
Támogatásban részesülők (873 fő), Újbudai Gondozási Támogatás (62 fő), Újbudai Nevelési
Támogatás (20 fő gyermek), Újbudai Gyermekétkeztetési Támogatás (36 fő), ezek
mindösszesen 991 fő.
A két csoport összlétszáma 1956 fő, amiben kisebb mértékű átfedések lehetnek. A fenti
lakcímeket anonimizálva el kell juttatni a FÖKÉTÜSZ részére, ahol ellenőrizni tudják, hogy
az egyes ingatlanok milyen fűtési rendszert alkalmaznak.
A megmaradt készülékeket ezt követően már egyszerűsített pályázati formában lehetne még a
többi szociálisan rászorulóknak juttatni, mely pályázatról feltétlenül javasoljuk az újbudai
időskorúak támogatásban (7698 fő), valamint az újbudai életkezdési támogatásban (708 fő)
részesült személyeket névre szólóan kiértesíteni.
A FÖKÉTÜSZ javasolta, hogy a támogatás feltételéül a legutolsó kéményseprő-ipari
ellenőrzés tanúsítványát kérjük be a pályázóktól, mivel ez alapján minden kétséget kizáróan
eldönthető, hogy a CO mérgezés veszélye fennáll-e az adott ingatlan esetében. Fontos, hogy
az ellenőrzési dokumentum hiánya ne zárja ki a pályázót, hiszen épp az elmulasztott
kéményellenőrzés miatt lehet, hogy fokozott egészségügyi kockázatnak van kitéve a lakó.

A bolti (9000 Ft körüli) árral szemben, ha a FÖKÉTÜSZ-ön keresztül szerezzük be a CO
mérőket, akkor kb. 30%-os kedvezményt tudunk elérni, így 6400 Ft-os nettó darabáron
kapnánk tőlük a mérőket. Ennek értelmében a beruházás költségigénye 13 millió Ft + ÁFA
(bruttó 17 millió Ft), melynek keretét még januárban javasoltam az idei költségvetésben
elhatárolni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett javaslatot támogatni
szíveskedjen!
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