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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Jászberény, Neszűr településrészen a 16579/1 helyrajzi számú ingatlan töréspontjainak 

helyszíni kijelölésére és megjelölésre szükséges pénzügyi fedezet biztosításra 
 
Tisztelt Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottság! 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
30/2016. (II. 20.) határozatával fogadta el a Jászberény Város Környezetvédelmi Programja 
2016-2021 című (a továbbiakban: Környezetvédelmi Program) komplex dokumentációt, mely 
szerint a Környezetvédelmi Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon 
Jászberényben a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek a biztosításához. 
 
Az átfogó célok elérését az 1 évre vonatkozó tematikus akciótervben meghatározott fő 
célkitűzések, célok, intézkedések és cselekvési programok szolgálják. Jászberény Város 2020. 
évi Környezetvédelmi Akciótervét a Képviselő-testület a 95/2020. (III. 18.) határozatával 
fogadta el. 
 
Az akciótervében meghatározott célként szerepel, a levegőminőség vizsgálata, -védelme,  
-javítása, mely célok megvalósításának egyik lehetősége fás szárú növények telepítése. 
 
A fás szárú növények telepítési lehetőségeinek vizsgálata, a jogszabályban meghatározott 
telepítési feltételek és a helyszíni bejárás során a természeti adottságok figyelembevételével 
került kiválasztásra a Neszűr 16579/1 helyrajzi számú 4876 m2 nagyságú terület „kivett 
szántó” megjelölésű ingatlan, melynek 1/1 hányadú tulajdonosa a Jászberény Városi 
Önkormányzat. 
 
A fás szárú növények telepítési távolsága, a gépi sorközművelés lehetősége és a kifejlett fák 
függőleges koronavetülete miatt szükséges az ingatlan kitűzése.  
 
Az ingatlan kitűzése a telekhatár ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő töréspontjainak a 
helyszínen való megjelölését jelenti. 
 
Az ingatlan kitűzésére csak megfelelő végzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakembert 
lehet megbízni. 
 
A Neszűr 16579/1 helyrajzi számú ingatlan kitűzésének elvégzésére vonatkozóan árajánlatot 
kértünk Szabó Imre egyéni vállalkozótól (5100 Jászberény, Dohány utca 6.). 
Szabó Imre egyéni vállalkozó által megküldött árajánlat összege: nettó 76.000 Ft+Áfa azaz 
bruttó 96.250 Ft 
 



A Neszűr 16579/1 helyrajzi számú ingatlan kitűzésének elvégzéséhez szükséges 96.250 Ft 
összegű 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. 
címszó c) pontja alatti „Fásítási Program” megjelölésű pézügyi előirányzat terhére 
biztosítható, amely előirányzat felett – a Tisztelt Bizottság jogosult rendelkezni, s ilyen 
értelmű határozat elfogadása útján a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy jelen előterjesztésnek a Tisztelt Bizottság elé 
terjesztésekor a Költségvetési rendelet 16. § (6) bekezdésében meghatározott 18. táblázat IV, 
címszó c) pontja alatti „Fásítási Program” megjelölésű kiadási előirányzatból pénzügyi 
fedezetként még le nem kötött, felhasználható összeg: 1.500.000 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 Neszűr településrészen a 16579/1 helyrajzi számú ingatlan töréspontjainak 
helyszíni kijelöléséről és megjelölésre szükséges pénzügyi fedezet biztosításról 
 
1. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési és Tulajdonosi 

Bizottsága a Jászberény 16579/1 helyrajzi számú ingatlan kijelölésére és megjelölésére 
96.250.- Ft pénzügyi fedezetet biztosít 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. címszó c) pontja alatti „Fásítási Program” megjelölésű kiadási előirányzat 
terhére. 

 
2. A Bizottság jelen határozatát a Költségvetési rendelet 16. § (6) bekezdésén alapuló 

átruházott hatáskörben eljárva hozta meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Simkó Ilona Városgazdálkodási Osztályvezető 
   Kiss József Gazdasági Osztályvezető 
 
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 



 



Szabó Imre  földmérı mérnök ,Egyéni Vállalkozó  
5100 JÁSZBERÉNY  Dohány u. 6. adószám:64357551-2-36 
Tel.: 57-737742, 30-360 5282  email.:longrid63@gmail.com  
     
               
          Tárgy: árajánlat megküldése 
Jászberény Városi Önkormányzat    
Kardos Orsolya Környezetvédelmi ügyintézı   részére  
 
Jászberény 
Lehel Vezér tér 18. 
5100 
        ÁRAJÁNLAT 
 

Felkérésére hivatkozva megküldöm  árajánlatomat      a Jászberény 16579/1    hrsz.-ú  ingatlan 
kitőzése vonatkozásában . 
 
A Vállalkozó által elvégzendı munka részletezése: 
 
- Az    ingatlan töréspontjainak  helyszíni kijelölése, töréspontjainak megjelölése a terepen. 
 
Vállalkozási díj: 
 
    76,000 Ft+ÁFA 
 
Összesen bruttó  96,520-Ft. azaz Kilencvenhatezer-ötszázhúsz  Forint. 
 
Amely vállalási ár tartalmazza a felmerülı összes felvonulási költséget . 
A munka elvégzésének határideje : A megrendeléstıl számított 15. nap. 
 
 
 
Jászberény, 2020. július 28. 
 
 
           
         
 

 Tisztelettel: 
                                           ……………………………… 
                                                                                        Szabó Imre földmérı mérnök   
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