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Az előterjesztés címe, tárgya: Előterjesztés a „Jászberény „Suba-Öböl” 
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése” című projekt többlet pénzügyi 
fedezetének biztosítására 
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Jászberény Város Polgármestere 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

Előterjesztés a „Jászberény „Suba-Öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése” című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jászberény Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 
azonosítószámú, „Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése” című pályázat tekintetében.  
A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 365.482.700,- Ft. A projekt fizikai befejezésének 
tervezett napja (támogatási szerződés alapján): 2023. február 28. 
 
A projekt keretében Jászberényben a Suba tó és környéke csapadékvíz elvezető hálózatának 
fejlesztése valósul meg. A fejlesztendő terület valamikori agyagnyerő hely volt, melynek 
feltöltése és csatornázása után beépítésre került a városrész. 
Az érintett terület az I. számú belvízöblözetbe tartozik, amelynek befogadója a Városi Zagyva 
főgyűjtő, amely Jászberény Városi Önkormányzat üzemeltetésében van. Közvetlen befogadó 
az 1-25-0 számú csatorna. A közvetlen befogadók úgy lettek kialakítva, hogy a vízgyűjtő 
területről lejövő csapadékvizet el tudják vezetni. 
A tervezéssel érintett szűk keresztmetszetű utcákban, a tervek szerint a csapadékvízelvezetés 
zárt csatornaszakaszokkal és TB mederburkolattal lesz biztosítva. 
 
Jelenleg a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban. Az 
ajánlatok bontására 2022. július 29-én került sor.  
A tárgyi projektben szereplő munkák elvégzéséhez a pénzügyi fedezet a Jászberény Városi 
Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 
17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 22. melléklet 
„Fejlesztések 2022.” megjelölésű, „TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 - Jászberény Suba-öböl 
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése” soron került betervezésre. A tervezett 
kivitelezési munka költségvetése a beérkezett ajánlatok alapján az alábbiak szerint alakul: 
 

 „Jászberény „Suba-Öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése” 
tárgyú projekt forrásösszetétele 

1 A projekt kivitelezési feladataira érkezett legalacsonyabb 
összegű ajánlat (bruttó Ft) 

374.508.268,- 

2 2022. évi költségvetésben biztosított összeg,  
támogatás, valamint előzetes átcsoportosítás alapján (bruttó 
Ft) 

342.508.268,- 

3 Önerő szükséglet 2022. évre vonatkozóan (bruttó Ft) 32.000.000,- 
 
A fenti táblázat alapján a projekt megvalósításához további 32.000.000,- Ft saját forrás 
biztosítása szükséges. 
 
A közbeszerzési eljárásban nyertes nem hirdethető, míg a szükséges pénzügyi fedezet nem áll 
rendelkezésre. 
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A fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a „Jászberény "Suba-öböl" 
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához 
szükséges bruttó 32.000.000,- Ft többletforrást a Költségvetési rendelet 25. melléklet III. 
címszó g) pont szerinti Egyéb fejlesztési keret megjelölésű előirányzat terhére biztosítsa. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 
alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására. 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (VIII. 17.) határozata 
a „Jászberény „Suba-Öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése” című 
projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosításáról 
 
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

testület) a „Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése” 
tárgyú projekt megvalósításához további bruttó 32.000.000,- Ft pénzügyi forrást 
biztosít a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak 
megállapításáról szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Költségvetési rendelet) 25. melléklet III. címszó g) pont szerinti Egyéb fejlesztési keret 
megjelölésű előirányzat terhére. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét a projekt 
megvalósításával kapcsolatos nyilatkozatok és megállapodások Jászberény Városi 
Önkormányzat nevében történő aláírására. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Budai Lóránt polgármester (a megállapodások aláírása 

vonatkozásában) 
Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője 
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője 
 

3. A Képviselő-testület megbízza a PH Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban 
szereplő saját forrás összegét a Költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
vegye figyelembe. 

 
Határidő:  a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének  

soron következő módosítása 
Felelős: Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője 

 
Erről értesül:  

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, 
2. Városfejlesztési Bizottság tagjai, 
3. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai, 
4. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
5. PH Gazdasági Osztály – helyben,  
6. PH Városgazdálkodási Osztály – helyben, 
7. Irattár – helyben. 

 
Jászberény, 2022. augusztus 1. 

Budai Lóránt s. k. 
polgármester 
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