
Tisztelt Képviselő testület! 
  
Talán nem ismeretlen Önök előtt, hogy Magyarországon évente 500 szén-monoxid          
mérgezéses eset történik . (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 díjmentesen ellátott szén-monoxid jelzőkészülékkel. 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 is gondolva javasoljuk ezt a programot 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. 
  
1. 
A kerületi önkormányzat tulajdonában álló 1321 bérlakásban élő emberek életvédelme közös           
felelősségünk. Éppen ezért indokolt a szén-monoxid jelzőkészülékkel legelőször ezeket a          
lakásokat felszerelni. A fenti lakások közül mindössze 364 távfűtéses. Azokban a lakásokban            
javasolt az érzékelő használata, ahol nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő készülék üzemel. Az             
önkormányzati bérlakások közül 680 lakás esetében a fenti fűtési módokat alkalmazzák. Ezek            
mindegyike ki lehet téve a szén-monoxid-mérgezés veszélyének. Ennek ismeretében         
javaslom az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokban a szén-monoxid-jelző készülékek         
elhelyezésének több ütemben történő végrehajtását úgy, hogy az első ütem a 2019. év, a              
további ütemek pedig a következő évek folyamán valósulnának meg. A 2019. évi            
költségvetés tervezésénél a szén-monoxid-jelző készülékek beszerzésére vonatkozóan ugyan        
előirányzat, illetve ehhez szükséges forrás biztosítására nem került sor, azonban a javasolt            
első ütem tekintetében, a 380 db szén-monoxid-jelző készülék beszerzésére kalkulált, közel           
négymillió forint fedezetet, az 1.03.06.04. Épület, lakás karbantartás előirányzatról         
átcsoportosítással biztosítani lehet. Kérjük a Képviselő-testület támogatását, hogy ezt az          
életvédelmi beruházást az Önkormányzat minél előbb elvégezze! 
  
  
2. 
A fentieken túl, azoknak a kerületi háztartásoknak, akiknek a jelzőeszköz beszerzése komoly            
anyagi megterhelést jelent - ezért annak megvásárlását önerőből nem tudnák vállalni - a             
szén-monoxid-jelző készülék beszerzéséhez az Önkormányzat segítséget nyújt. 
  
A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletnek az           
előterjesztés melléklete szerinti módosításával lehetőség nyílik a rászoruló háztartások         
szén-monoxid jelzőkészülékkel való ellátásának önkormányzati támogatására. Azoknak a        
családoknak, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 99.750 Ft-ot, az                



Önkormányzat díjmentesen biztosít szén-monoxid-jelző készüléket. A támogatás fedezete -         
az előzetes számítások szerint hozzávetőleg egymillió forint - a 2019. évi költségvetésben az             
1.04.01. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzaton rendelkezésre áll. 
  
Az eljárásban lakásonként egy darab szén-monoxid jelzőkészülék iránti kérelem nyújtható be.           
A kérelmezőnek az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási          
hellyel kell rendelkeznie. A jelzőkészülék átvételére a határozatban szereplő tájékoztatás          
szerinti helyszínen és módon nyílik lehetőség. 
  
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztett javaslatot         
támogatni. 
  
Budapest, 2019. május 31. 
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