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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Jászberény, Neszűr 16579/1 helyrajzi számú ingatlan fásításra vonatkozó árajánlatok 
bekérésére 

 
Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság! 
 
Jászberény Város Környezetvédelmi Programjának 2020. évre vonatkozó akciótervében 
meghatározott célként szerepel, 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 és területi adottságok 
figyelembevételével a Neszűr 16579/1 helyrajzi számú 4876 m2 nagyságú terület „kivett 
szántó” megjelölésű ingatlan,- Jászberény Városi Önkormányzat 1/1 hányadú tulajdona- 
fásításra alkalmas terület. 
 
A tárgyi ingatlanon akácfa-nyárfa elegyes fásítást tervezünk kiegészítő csemeték (orgona, 
sajmeggy, zselnicemeggy) ültetésével, amely nemcsak tájképileg lesz tetszetős, hanem a 
biodiverzitásra is kedvezően hat, - életteret biztosít a madaraknak (búvó- költő hely, táplálék 
forrás)- illetve a terület hasznosítása, művelése is megvalósul és a későbbiekben a kifejlett fák 
szociális tűzifa alapanyagát is biztosítják. 
 
Az ingatlan kitűzését követően a talajelőkészítési munkálatokat, illetve a telepítést 2020. év 
őszén tervezzük elvégeztetni. 
 
A talajelőkészítési és a csemeték telepítési munkálatait megfelelő végzettséggel rendelkező 
szakemberrel szükséges végeztetni. 
 
A Jászberényi Városi Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési 
Szabályzat XV. fejezet (1) bekezdése alapján a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzésekről legalább három ajánlat 
bekérésével lehet dönteni. 
 
A jelenleg hatályos – Kbt. hatálya alá nem tartozó -beszerzések ajánlattevői listája nem 
tartalmaz elegendő, a fent részletezett feladat elvégzésére alkalmas cégeket, így előzetes 
piackutatás alapján javaslom, hogy a T. Bizottság az alábbi cégeket kérje fel a Neszűr 16579/1 
helyrajzi számú ingatlan fásításának talajelőkészítésére és csemete telepítésére vonatkozó 
ajánlattételre: 
 
 



1. „Zagyvamenti 2001” mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. 
székhely: 5100 Jászberény Thököly u.22 
adószám: 12768929-2-16 
cégjegyzékszám: 16-10-001735 
vezető tisztségviselő: Dósa Gábor vezérigazgató 

 
2. Tőtevényi Erdőbirtokossági Társulat 

székhely: 5100 Jászberény, Thököly u.22. 
adószám: 11501000-2-16 
cégjegyzékszám: 16-15-000011 
vezető tisztségviselő: Dósa Gábor 
 

3. Kiczkó és Társa Fafeldolgozó Kft. 
székhely: 2765 Farmos Öregszőlő 1630 hrsz. 
adószám: 22974895-2-13 
cégjegyzékszám: 13-09-141069 
vezető tisztségviselő: Kiczkó Károlyné ügyvezető 
   Kiczkó Károly ügyvezető 

 
Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• árajánlat (fix összegben nettó és bruttó) 
• nyilatkozat 
• referenciák ismertetése 

 
Jászberény Neszűr 16579/1 helyrajzi számú ingatlan fásítási munkálatainak elvégzésére 
vonatkozó árajánlatok benyújtására a fent említett cégeket javaslom, de a Tisztelt Bizottság 
más illetőleg további cégek megkereséséről is dönthet. 
 
A beérkezett árajánlatokat a Bizottság az ajánlatok beérkezési határidejét követően bírálja el 
és választja ki a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 
 
A fentiek alapján kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 
javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására! 
 
.../2020. (VIII. 24.) Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottsági határozat 
Jászberény, Neszűr 16579/1 helyrajzi számú ingatlan fásítás kivitelezésére vonatkozó 
árajánlatok bekéréséről 
 
1)  A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési és 

Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – a Jászberény Városi 
Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a 
továbbiakban: Beszerzési szabályzat) XV. fejezet (1) bekezdése alapján Jászberény, 
Neszűr, 16579/1 helyrajzi számú ingatlan fásítási munkálatainak- talajelőkészítés és 
telepítés-elvégzésére az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre: 

 
 



 
1. „Zagyvamenti 2001” mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. 

székhely: 5100 Jászberény Thököly u.22 
adószám: 12768929-2-16 
cégjegyzékszám: 16-10-001735 
vezető tisztségviselő: Dósa Gábor vezérigazgató 
 

2. Tőtevényi Erdőbirtokossági Társulat 
székhely: 5100 Jászberény, Thököly u.22. 
adószám: 11501000-2-16 
cégjegyzékszám: 16-15-000011 
vezető tisztségviselő: Dósa Gábor 
 

3. Kiczkó és Társa Fafeldolgozó Kft. 
székhely: 2765 Farmos Öregszőlő 1630 hrsz. 
adószám: 22974895-2-13 
cégjegyzékszám: 13-09-141069 
vezető tisztségviselő: Kiczkó Károlyné ügyvezető 
   Kiczkó Károly ügyvezető 

 
2) A Bizottság jelen határozatát a Beszerzési szabályzat XV. fejezet (2)-(3) bekezdésében 

meghatározott szakbizottság minőségében hozta meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Simkó Ilona, a PH Városgazdálkodási Osztályvezetője 
 
Erről értesül: 
 
1) PH Városgazdálkodási Osztály– helyben, 
2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, 
3) Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottság tagjai, 
4) Valamennyi Képviselő-testületi, 
5) Irattár. 
 
Jászberény, 2020. augusztus 17. 
 
      Simkó Ilona s.k. 
     Városgazdálkodási Osztályvezető 
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