
 
 
 
 
 
 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Kutakkal kapcsolatos felmérésről 
 

Az építészeti értékek helyi védelméről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 

4/2006.(05.25.) Ör. számú rendeletének 2. számú mellékletében foglalt, helyi egyedi védelem 

alatti építészeti értékek között felsorolt belterületi kutak állapotát a műszaki osztály 2018. 

júniusában felmérte. A kutak felújítására vonatkozó javaslatokat az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

Belső egyeztetés eredményeként, a Főépítész Úrnak az volt a javaslata, hogy a kutak 
helyreállítása kizárólag tájépítészeti koncepcióterv alapján történhet, mely tartalmazza a Meggyfa 

utcai kút áthelyezését, valamint a Hunyadi utca-Tulipán utca sarkán lévő kút és környezete 

kialakítását. A tájépítészeti koncepcióterv javaslatot tesz a tervezési területek szerkezeti és 

funkcionális kialakítására is, azonban a megvalósítás pontos paramétereit nem tartalmazza, így 

az elfogadott koncepció tervek alapján kivitelezési dokumentáció készíttetése javasolt. 

A biatorbágyi Értéktár Bizottság által tett javaslatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg a 

döntését. 

 
Biatorbágy, 2018. október 12. 
 

Tarjáni István 
Polgármester  

 
 
 
Összeállította:  Martonné Kovács Márta 
Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 
 
Mellékletek:  

Védett kutak állapotfelmérése 

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/ 
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 



Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2018.(  ) Öh. számú 

határozata 

Kutakkal kapcsolatos felmérésről 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Kutakkal kapcsolatos felmérésről szóló 
előterjesztést. 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja a tájépítészeti koncepcióterv elkészítését, a 
2018. évi költségvetésben a ……………………….keret terhére. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018. december 



 Kút helye és képe  Elvégzendő feladatok 

1. 

Csillag utca 6. 
 

 
 

  hiányzó alkatrészek beszerzése 

 a kút teljes lefestése, helyreállítása 

 
(A kút eredetileg) 

 
 
 



 Kút helye és képe  Elvégzendő feladatok 

2.  

Kerekes közkút, Meggyfa utca 24-26. szám között 

 
 
 
 

  a hiányzó alkatrészek beszerzése 

 a kút festése, helyreállítása (mozgatható alkatrészek rögzítése) 

 a kút környezetének rendbetétele 

(elképzelés a kútról és a környezetéről) 
 
 



 Kút helye és képe  Elvégzendő feladatok 

3.  

Tópart utca Mészöly utca kereszteződés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  hiányzó alkatrészek beszerzése (kút kerék) 

 Mozgatható alkatrészek rögzítése!!! 

 A meglévő fa burkolat festése, esetleges lécek cseréje 

 a beton káva javítása, ha szükséges 



 Kút helye és képe  Elvégzendő feladatok 

4. 

Rózsa utca 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  hiányzó alkatrészek beszerzése (kút kerék) 

 Mozgatható alkatrészek rögzítése!!! 

 A meglévő fa burkolat festése, esetleges lécek cseréje 

 a beton káva javítása, ha szükséges 



 Kút helye és képe  Elvégzendő feladatok 

5 

Vörösmarty utca 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • hiányzó alkatrészek beszerzése (kút kerék) 
• Mozgatható alkatrészek rögzítése!!! 
• A meglévő fa burkolat festése, esetleges lécek cseréje 
• a beton káva javítása, ha szükséges 



 Kút helye és képe  Elvégzendő feladatok 

6. 

Fő utca 37-39 előtt (Felső Fő utca) 

 

 Teljes rekonstrukció és környezet kialakítása 
Elképzelés: 
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