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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Peca-tó működtetésének kérdéseiről 
 
 

A Peca-tó egy régi malomtó, amely folyamatosan elmocsarasodott, mai képét kb. az 1950-es 

években nyerte el. A tó környéke természet közeli kialakítású, partján körbefutó sétány 

található pihenőhelyekkel, horgászállásokkal. A tó önkormányzati tulajdonban van, de a 

Peca-tó Sport Horgász Egyesület üzemelteti, környezetének rendezettségére figyel, az jól 

karbantartott, tiszta. A Sporthorgász-egyesület stégeket, horgásztanyát tart fenn, a megfelelő 

viselkedés és a tó használatával kapcsolatos szabályokat betartatja. Az Egyesület és az 

Önkormányzat között 2006-ban megkötött haszonbérleti szerződés értelmében évi 3 millió Ft 

értékű munkavégzés (fenntartási, felújítási, fejlesztési. állagmegóvási munkák) fejében az 

Önkormányzat eltekint a bérleti díj összegétől. Az elvégzett munkákról ez idáig azonban 

beszámolót nem láttunk. 

 

A Peca-tó kiemelt üdülőterülete Biatorbágynak, a lakóknak és az idelátogató kirándulóknak, 

valamint a sporthorgászoknak kínál rekreációs lehetőséget. 

 

1.,  2015. július hónapban a viharos időjárás hatalmas károkat okozott a területen, több 

tópart menti fát gyökerestől kicsavart, melyek magukkal rántották a töltés állékonyságáért 

felelős PÁTRIA lemezek egy részét is. Némely lemezt teljesen kifordítottak, másokat pedig 

nagymértékben megrongáltak. A töltés állékonysága csökkent, és egy ideig szivárgás volt 

érzékelhető a tó felől a Benta-patak irányába. A töltés jelenlegi állapotáról, annak 

állékonyságáról egy talajmechanikai szakvélemény hivatott részletes tájékoztatást adni. 

 

A Peca-tó felől szükséges a töltés megtámasztása, a további szivárgás, alámosás 

megakadályozása. 

 

2015-ben a vihart követően, a Peca-tó Sport Horgász Egyesület kért ajánlatot a gáttest 

megerősítésére, partvédelmi munkákra. A Vértes-út Építő és Szolgáltató Kft. a 

legszükségesebb, azonnal elvégzendő feladatokra 5.534.000,- Ft + ÁFA összegben tett 

ajánlatot, a kivitelezésre azonban nem került sor. 



Hivatalunk – a 2016. tavaszi helyszíni bejárást követően – árajánlatot kért az alábbi 

kivitelezőktől a horgásztó partvédelmeként végzendő bent maradó szádlemezek verési 

munkáira vonatkozóan, az következő műszaki tartalommal: 

 

• 350m hosszban 2 m-es szádlemez (700 m2) szállítása, leverése megfelelő géppark 

alkalmazásával  

 

Ajánlattevők: 

- HAVARIA Speciális Építő Kft. (Ráckeve)       

 14.126.600,- Ft + ÁFA = 17.940.782,- Ft 
- VÍZÉPSZOLG ’94 Vízépítő és Szolgáltató Kft. (Kiskunhalas) 

17.045.000,- Ft + ÁFA = 21.647.150,- Ft 
 

2.,  Időközben a Benta-patakhoz és a Peca-tó üdülőövezethez vezető egyetlen aszfaltút 

is megsüllyedt, az oka valószínűsíthetően az, hogy a Benta-patak medervédelme nem 

megfelelő, csupán az első szakaszán van kiépített burkolat a mederben, utána már a 

természetes növényzet és a föld biztosítja az állékonyságot. A Benta-patak ezért folyamatos 

erodáló tevékenységet folytat a partnak az út felőli oldalán, melynek süllyedése már szabd 

szemmel is jól látható. Ez az út a part mentén bármikor leszakadhat, elzárhatja a patak 

medrét és az egyetlen bejáratot is az ingatlanokhoz. A súlyos katasztrófa elkerülése azonnali 

intézkedést igényel. 

A Benta-patak állami tulajdonú, de a Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. Az évente 

többször előforduló rendkívüli időjárási viszonyok, valamint az állandó alámosás miatt 

kialakult állapot kezelésére lehetőségként mutatkozik a vis maior támogatás lehívása. 

A Vis Maior Adatlap kitöltésére a vis maior esemény bekövetkeztét követő 40 nap áll 

rendelkezésre. Az igényelhető és megítélhető támogatás mértéke az elismert költségek 

70%-a, de az Önkormányzat az alapesettől eltérő magasabb, a védekezési/helyreállítási 

költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást igényelhet, azaz minimális önerőt 

biztosítani kell. 

Az előzetes becslések alapján a Peca-tó bevezető útjának megerősítésére 12.000.000,- Ft 

(„Önkormányzati utak, hidak, kompok károsodása”), a gát megerősítésére 5.000.000,- Ft 

(„Pince-, vagy partfalomlás, földcsuszamlás”) hívható le.     

 

Biatorbágy, 2016. május 9.   

 

        Tarjáni István s.k. 
         polgármester 



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (V. 26.) határozata 

A Peca-tó működtetésének kérdéseiről  
 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a Peca-tó gát megerősítés kivitelezési munkájára………………….vállalkozóval, 
…………………..összegű Vállalkozási Szerződés köt, 

2. a Vállalkozási Szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt az 
ellenjegyzésre, 

3. a kivitelezés összegét…………………..terhére biztosítja, 
4.  dönt a Vis Maior Alapból történő összeg lehívásáról, az elmúlt esős időszak miatt, 

és kéri a bejelentés megtételét 10 % önrész biztosítása mellett.  
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 
 
 
 


