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Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 30-án tartandó rendes ülésére 

 

 

 

Tárgy: Javaslat Nagytarcsa község közigazgatási területére zajtérkép elkészítésére beérkezett 

ajánlatok alapján gazdálkodó szervezet kiválasztására 

 

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester 

 

Előterjesztés előkészítője: Müller Gabriella műszaki csoportvezető 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: dr. Kuji Eszter jogi referens 

 

Mellékletek: beérkezett ajánlatok 

 

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni 

 

Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges a bizottság által nem tárgyalt 

jelen ügy napirendre vételéről. 

 

A döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület 306/2022.(XI. 28.) számú határozatában arról döntött, hogy a 

2017-ben készített zajtérkép felülvizsgálata érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, 

erre tekintettel Nagytarcsa Község közigazgatási területére zajtérkép készítésére ajánlatok 

kerültek bekérésre. 

 

Az ajánlatok a jelen előterjesztés mellékletét képezik. 

 

Az ajánlatok az alábbiak: 

 

1. BIMTON Expert Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.    ………….- Ft +ÁFA 

2. VIBROCOMP Kft.          ………….- Ft + ÁFA  

3. ENVIROPLUS Környezetvédelmi Szaktanácsadó és Tervező Kft. 

………     - Ft +ÁFA. 

 

BIMTON Kft.: vizsgált terület és a hangterjedés szempontjából jelentős elnyelő felületek 

területek lehatárolása, geodéziai modell létrehozása - melyben rögzítésre kerülnek a 

hangterjedést befolyásoló természetes és mesterséges létesítmények -, utak, vasutak hálózata, 

ipari létesítmények megadása, zajforrások zajkibocsátásának meghatározása. Az előbbiek 

alapján a zajtérkép elkészítése 10x10 m-es raszterhálóban 4 m magasságban. 

 

VIBROCOMP Kft.: 24 órás zajmérés készítése az MSZ 18150-1-98 sz. szabvány és a 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet szerint, majd szakvélemény készítése, ezután zajtérkép 

készítése a vizsgált területre átfogó értékeléssel. 

 

ENVIROPLUS Kft.: alaptérkép előállítása, zajszámításhoz szükséges modell felépítése, 

közúti, vasúti, üzemi zajadatok rögzítése, modell ellenőrzése, zajtérkép elkészítése, szöveges 

értékelés, lakossági fórum a projekt kezdetén és végén, eredmények összefoglalása. 
 

Az ajánlatok műszaki tartalma a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet előírásainak megfelelő, 

azonos tartalmú zajtérkép előállítására irányul.  
 

A beérkezett árajánlatokat figyelembe véve, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

hozzon döntést, mely gazdálkodó szervezetet bízza meg Nagytarcsa község közigazgatási 

területén zajtérkép elkészíttetésére vonatkozóan. 
 

 

Nagytarcsa, 2023. január 25. 

        Gulyás Tamás István s.k. 

               polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2023.(…….) határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagytarcsa 

település zajtérképének elkészítésével a …………………..-t bízza meg ………….- Ft + ÁFA 

összegért, melyet a 2023. évi költségvetésben tervezni kell. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2023. február 28. 


