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Tájékoztatás 

 
 

a kátyúzási keret felhasználásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata az idei évben 50 millió forintot különített el 

költségvetésében a város közútjainak kátyús, azaz lokális javítására. A megvalósítást az 

előző évektől eltérően műszaki ellenőr ellenőrzi, napi szintű helyszíni jelenléttel. A beérkezett 

lakossági igények, jelzések valamint a Műszaki Osztály tapasztalata, felmérése alapján 

történik az adatok felvétele. A kátyúzás pontos, mennyiségekkel ellátott műszaki tartalmát 

műszaki ellenőr határozza meg a Műszaki Osztály közreműködésével. Az alkalmazott 

egységárakat a 2018. február 23-án megkötött keret megállapodás tartalmazza. A kivitelező 

műszaki ellenőr által ellenőrzött és írásban véleményezett, jóváhagyott árajánlatának 

megrendelésére polgármesteri ellenjegyzés  után kerül sor.  

2. Az idei évben az I. ütem  és a II/1. ütem már megvalósításra és leszámlázásra került, 

jelenleg a II. ütem kivitelezése folyik. A II/1. ütem a Faluház melletti buszmegálló 

útsüllyedésének soron kívüli, sürgős javítását tartalmazza. 

  I. ütem II/1. Ütem II. ütem 
Belterület 8 441 707 193 786 5 787 954 
Katalin-hegy       
Iharos 3 867 290   329 063 
Szarvas-hegy 920 500   47 800 
Kutya-hegy     109 688 
Ürge-hegy 1 309 566   10 047 150 
Öreg-hegy 2 748 474     
Peca-tó     5 447 911 
Részösszeg 
nettó 17 287 537 193 786 21 769 566 
Összesen nettó 39 250 889 
Áfa 10 597 740 
Mindösszesen 49 848 629,-Ft 
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Az előterjesztés mellékletét képezi az I. ütem Felmérési Naplója valamint a megrendelt II. 

ütem táblázata. 

3. Jelenleg is folyik a kátyúzási problémák felvétele. Hetente több bejelentés érkezik a Műszaki 

Osztályra. A felvett hibák hozzávetőleges javítási költsége becslés alapján bruttó 20 millió 

forint. A fenti kimutatásból látszik, hogy az idei kátyúzási keretet felhasználtuk. Mivel 

továbbra is sok javítandó hiba van, és az időjárás is lehetőséget biztosít az útjavítási munkák 

folytatására közútjainkon, javaslom a keret bővítését.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás szíves elfogadására. 

 

Biatorbágy, 2018. szeptember 14. 

 

Tisztelettel: 

 

                Tarjáni István s.k. 
                 Polgármester 
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              Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
…/2018. (IX. 27.) határozata 

 
a kátyúzási keret felhasználásáról 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a kátyúzási keret felhasználásáról szóló 
tájékoztatást, és az alábbi döntést hozza: 

1. a 2018. évi kátyúzási keretösszeg felhasználásáról szóló tájékoztatást elfogadja, és a 
költségvetés átcsoportosításával a keretösszeget további …………… millió forinttal 
kiegészíti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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