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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről szóló szerződés 
módosításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 67/2017.(III.30.) számú határozatában 
döntött arról, hogy a benyújtott ajánlatok alapján megbízza a BONUM VIA Szaktanácsadó és 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1195 Budapest, Zrínyi u. 51. cégjegyzékszám: 01-09-271197, 
ügyvezető: Ajtay Szilárd; továbbiakban: vállalkozó) „Biatorbágy városközpont 
környezetrendezési terve és a Művelődési Központ környezete fejlesztésének kiviteli terve” 
elkészíttetése tárgyában, a munka fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosította. 
Fentiek alapján a „Biatorbágy városközpont környezetrendezési terve és a Művelődési 
Központ környezete fejlesztésének kiviteli terve” c. tervezési feladatra vonatkozóan 2017. 
április 3. napján vállalkozási szerződés (továbbiakban: szerződés) került aláírásra 
vállalkozóval. 
 
A szerződésben meghatározott ütemterv: 

a) Koncepcióterv (megbízóval egyeztetett) vázlatos javaslat és kerékpárút vizsgálat: 
2017. április 5., 

b) Koncepcióterv megvitatásra alkalmas tervezete: 2017.április 26., 
c) Koncepcióterv partnerségi egyeztetése, lezárása: 2017.május 25. 

- Véleményezési időszak vége, nyílt megvitatás (bizottságok) 2017. május 16. 
- Testületi megvitatás és döntés 2017. május 25. 

d) Művelődési Központ környezete eng. és kiviteli terve (tervszállítás): 2017. július 25., 
e) Építési engedély megszerzése: 2017. október 25. 

 
A teljesítés a 2017. április 6. napján a tervezők által bemutatott Koncepcióterv vázlatos 
javaslatának és a kerékpárút vizsgálatának bemutatásával meg is kezdődött. 
Fenti ütemtervből az a) és b) feladatrészek teljesültek, a Koncepció terv megvitatásra 
alkalmas tervezete határidőben benyújtásra került Biatorbágy Város Önkormányzata felé, 
amely nyílt megvitatásra benyújtott dokumentumként a honlapra is feltöltésre került és ez 
alapján több fórumon is bemutatásra került az alábbiak szerint: 
 

1) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete bizottságai előtti megvitatása – 
2017. május 18. napján; 

2) Biatorbágy Város lakossága előtt Lakossági Fórum keretében – 2017. május 23. 
napján a Juhász Ferenc Művelődési Központ nagytermében; 

3) szakmai egyeztetés ún. Helyi Építész Fórum keretében – 2017. június 6. napján, ahol 
a Helyi Értéktár Bizottság minden tagja képviseltette magát (Rumi Imre főépítész úr 
kezdeményezésére a helyi építész fórum néven pótlólagos megvitatás lett programba 
véve). 

 
 



 
A fórumokon elhangzottak figyelembevételével, valamint a helyi építész fórum megtartásával 
vállalkozó 2017. június 12. napján egyeztetést kezdeményezett a szerződés módosításáról 
és megoldásként a d) és e) feladatrészek koncepcióterv lezárás (kibővített egyeztetések, 
módosítások miatti) késésének megfelelő időbeli eltolását javasolta. 
 
A 2017. június 14. napján megtartott egyeztetésen felek abban állapodtak meg, hogy a 
Koncepció terv az alábbi kisebb módosításokkal lezárható és dokumentálható, azaz a 
Koncepcióterv leszállítása 2017. július 4. napra módosul: 

- a meglévő Fő téri gyülekező felület csökkentése megfelelő, 
- Ybl utca menti előkertes kereskedelmi-szolgáltató sáv: nem kell részletes szinten 

kidolgozni, parkolóhely (parkoló+zöld) lehet ebben, 
- a Viadukt u. külső vonalában hasonló funkció (befordítva az új nyitású utcába), 
- az itt behozott („B” változat) egyirányú forgalomcsillapított út ütemezési állapotként 

megjelenhet (végleges állapotban a tisztán gyalogos zóna a főváltozati célállapot), 
- I. ütemben a piac helyén marad a jelenlegi felület, ill. amíg nem épül meg a piac, 

parkolás biztosítandó, 
A Művelődési Központ környezete engedélyes kiviteli tervei pedig két részre bontandóak: 

- I.a ütemű kiviteli terv: a szerződés módosításával az I.a területlehatárolás válik 
érvényessé; 

- az I.b ütemű tervezési feladat kikerül a szerződésből és egy későbbi időpontban kerül 
megrendelésre; 

- vállalkozó az I.a kiviteli terv helyszínrajzát és mennyiség-kimutatását 2017. július 3-
án, a beruházáshoz szükséges befejezett tervet július 14-én szállítja (a dokumentáció 
szerkesztésének teljes megszerkesztése ezen 3 munkanappal túlnyúlhat); 

 
Vállalkozó a tervezési díjakat illetően, az ún. „I. ütem” kiviteli tervezési díjának (6.780.000 Ft 
+ ÁFA) megbontására – figyelemmel arra, hogy a közműadatokat egyszerre, az egész 
tervezési területre szerezzük be, ill. az összehangolás a teljes területre kiterjesztve történik – 
az alábbi javaslatot adta: 

- I.a ütemű kiviteli terv 1.520.000 Ft + ÁFA 
- I.b ütemű kiviteli terv 5.260.000 Ft + ÁFA (nem lesz része a szerződésnek) 

 
Vállalkozó további javaslata a koncepcióterv tervezési díját illetően (3.900 eFt + ÁFA), a 
szerződésben rögzítettekhez képest megnövekedett feladatokra tekintettel – előre nem 
ismert feladatok: közmegvitatási, egyeztetési feladatok kiterjesztése; a közúti forgalom 
megszüntetéséből fakadóan a tervezési területen túlmutató (forgalmi, csomóponti) 
vizsgálatok és szakigazgatási egyeztetések; egyéb kisebb vizsgálatok elvégzése (szakrális 
jellemzők, lehetőségek összegzése; kisvasút megvalósíthatósági, indokoltsági vizsgálata) – 
az alábbiak: 

- Előzőekre tekintettel a koncepciótervhez kapcsolódóan 1.100.000 Ft + ÁFA többletdíj 
figyelembevételét kezdeményezi. 

 
A fentebb kifejtett indokok alapján javaslom a szerződés módosítását a BONUM VIA 
Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft-vel.  
 
 
Biatorbágy, 2017. június 28. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2017. (VI. 29.) határozata 

 
Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről szóló szerződés 

módosításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

I. a „Biatorbágy városközpont környezetrendezési terve és a Művelődési Központ 
környezete fejlesztésének kiviteli terve” c. tervezési feladat elvégzésre 2017. április 3. 
napján megkötött vállalkozási szerződést akként módosítja, hogy: 

1) a szerződés 3. pontjában a feladatrészek az alábbiakra változik: 
 
„A. feladatrész tekintetében: Környezetrendezési koncepcióterv: nettó 
5.000.000 Ft; 
B. feladatrész tekintetében: Viadukt - Szabadság út - Szentháromság tér 
kerékpárút kapcsolat elhelyezési megoldásának vizsgálata: nettó 
300.000 Ft; 
C. feladatrész tekintetében: Művelődési Központ közvetlen környezetére 
engedélyezési és kiviteli terv elkészítése I.a jelű ütemterv és lehatárolás 
szerint (szerződés 3. számú melléklete): nettó 1.520.000 Ft 
 
Összesen: nettó 6.820.000 Ft” 
 

2) a szerződés 4.1 pontjában a Teljesítési határidők az alábbi ütemtervre 
változnak: 
„a) Koncepcióterv (megbízóval egyeztetett) vázlatos javaslat és kerékpárút 
vizsgálat  2017. április 5. 
b) Koncepcióterv megvitatásra alkalmas tervezete (I. részszámla 
benyújtása)  2017.április 26. 
c) Koncepcióterv partnerségi egyeztetése, lezárása, tervek leszállítása: 
2017. június 30.; 
d) Művelődési Központ I.a. környezet helyszínrajz és mennyiség-
kimutatás 2017. július 3. 
e) Művelődési Központ I.a. környezete kiviteli terve (elektronikus 
tervszállítás) 2017. július 14. 
f) Művelődési Központ I.a. környezete kiviteli terve (nyomtatott 
dokumentáció) 2017. július 17. (végszámla benyújtása – figyelembe véve a 
már kiegyenlített első résszámlát)”; 
 

3) a szerződés 3. számú mellékletét a jelen határozat melléklete szerinti 
lehatárolásra cserélik. 

 
II. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására, a Jegyzőt az 

ellenjegyzésre,  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítész 
 



 
 

 
 

 

 

Rumi Imre úr 
főépítész 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata 
 

B I A T O R B Á G Y  

Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

2051 

 
Tárgy: szerződésmódosítási javaslat  

 

 

 

 

Tisztelt Főépítész Úr! 

 

Hivatkozva a „Biatorbágy városközpont környezetrendezési terve és a Művelődési Központ környezete 

fejlesztésének kiviteli terve” c. tervezési feladat tárgyában június 23-án írt szerződést módosítást 

kezdeményező levelemre, az alábbi pontosító kérést intézem Önhöz. 

 

A koncepcióterv leszállítására a módosított ütemterv-javaslatban megadott (nyilván téves) 2017. május 

30-i időpont helyesbítését szeretném kérni 2017. július 4. időpontra.  

   

Budapest, 2017. június 28. 

        
Üdvözlettel,  

Ajtay Szilárd 

ügyvezető 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Rumi Imre úr 
főépítész 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata 
 

B I A T O R B Á G Y  

Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

2051 

 
Tárgy: szerződésmódosítási javaslat  

 

 

 

 

Tisztelt Főépítész Úr! 

 

Hivatkozva a „Biatorbágy városközpont környezetrendezési terve és a Művelődési Központ környezete 

fejlesztésének kiviteli terve” c. tervezési feladat tárgyában 2017. június 14.-én 15:00 órakor megtartott 

egyeztetésünkre (emlékeztető csatolva) ezúton kezdeményezem a szerződésben rögzített feladatok 

alábbiak szerint részletezett módosítását. 

 

A koncepciótervi feladatok tartalmát az egyeztetett módosítás nem érinti. Az I. fejlesztési ütemhez 

tartozóan eredetileg meghatározott részletes tervek elkészítése a szerződés módosításával az I.a. ütemű 

(útpálya átalakítást nem tartalmazó, a 2. sz. melléklet szerint lehatárolt, elsődlegesen a Faluház régi 

épület előtti területre vonatkozó, összehangolási szempontból, ill. rajztechnikailag az új épület előtti 

területtel együtt értelmezendő) környezetrendezési kiviteli terv elkészítésére korlátozódik. Az I. ütemű 

feladatok fennmaradó része (I.b ütem) a Budapest - Balaton kerékpárút és egyéb döntések függvényében 

külön szerződéssel, ugyancsak a 2017. április 3-án létrejött tervezési szerződés módosításával előálló 

keretek közt folytatódhatnak.  

 

Módosított ütemterv-javaslat:  

 Koncepcióterv leszállítása        2017. 

május 30. 

 Művelődési Központ I.a. környezet helyszínrajz és mennyiség-kimutatás   2017. 

július 3.  

 Művelődési Központ I.a. környezete kiviteli terve (elektronikus tervszállítás)   2017. 

július 14.  

 Művelődési Központ I.a. környezete kiviteli terve (nyomtatott dokumentáció)   2017. 

július 17.  (végszámla benyújtása – figyelembe véve a már kiegyenlített első résszámlát) 

 

Ami a tervezési díjakat illeti, az ún. „I. ütem” kiviteli tervezési díjának (6.780 eFt + ÁFA) megbontására 

– figyelemmel arra, hogy a közműadatokat egyszerre, az egész tervezési területre szerezzük be, ill. az 

összehangolás a teljes területre kiterjesztve történik – az alábbi javaslatot adjuk: 

 

 

 



 
 

 I.a ütemű kiviteli terv  1.520  eFt + ÁFA     

 I.b ütemű kiviteli terv  5.260 eFt + ÁFA (nem része a szerződésnek) 

    

 

Ami a koncepcióterv tervezési díját illeti (3.900 eFt + ÁFA), a szerződésben rögzítettekhez képest 

megnövekedett feladatokra tekintettel az alábbiak szerint terjesztjük elő módosítási javaslatunkat.  

 

Előre nem ismert feladatok: 

 

 közmegvitatási, egyeztetési feladatok kiterjesztése; 

 a közúti forgalom megszüntetéséből fakadóan a tervezési területen túlmutató (forgalmi, 

csomóponti) vizsgálatok és szakigazgatási egyeztetések; 

 egyéb kisebb vizsgálatok elvégzése (szakrális jellemzők, lehetőségek összegzése; kisvasút 

megvalósíthatósági, indokoltsági vizsgálata).   

Előzőekre tekintettel a koncepciótervhez kapcsolódóan 1.100.000 Ft + ÁFA többletdíj 

figyelembevételét kezdeményezzük.  

 

Javaslatainkat tekintve szíves állásfoglalásukat kérjük. 

   

Budapest, 2017. június 23. 

        
Üdvözlettel,  

Ajtay Szilárd 

ügyvezető 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

1. sz. melléklet 
 

EMLÉKEZTETŐ – 2017.06.14. 15:00 

Biatorbágy Város Önkormányzatának hivatali épületében 

Résztvevők: Tarjáni István polgármester, dr. Kovács András jegyző, Rumi Imre főépítész, Ajtay Szilárd 

generáltervező, Remeczki Rita tájépítész, Sipos Katalin tájépítész 

Építészeti koncepció terv: A Fő téri gyülekező felület csökkentése megfelelő, de a helyes arányt kezeljük 

(érdekesebb megoldás legyen, de maradjon is felület); üzletház: ne szerepeljen hangsúlyosan a változtatási 

javaslat, elég ha egy mondat kitér a teljes átépítés gondolatára; Ybl utca menti előkertes kereskedelmi-

szolgáltató sáv: nem kell részletes szinten kidolgozni, parkolóhely (parkoló+zöld) lehet ebben; a Viadukt u. 

külső vonalában hasonló funkció (befordítva az új nyitású utcába); az itt behozott („B” változat) egyirányú 

forgalomcsillapított út ütemezési állapotként megjelenhet (végleges állapotban a tisztán gyalogos zóna a 

főváltozati célállapot); ennek megfelelően kellene kezelni a Fő tér felé behozott egyirányú útvonalat és 

parkolóhelyeit; a piac helyén marad a jelenlegi felület, ill. amíg nem épül meg a piac, parkolás biztosítandó.  

Az I.a ütem a Faluház főhomlokzata előtti jelenlegi gyalogos terület az útpálya területét nem beleértve; a 

nyugati sarok esetleges bevonásáról a tervező döntsön; az új épületrész előtti terület - meglévő állapot -

csak/minimálisan összehangolási céllal szerepelni fog az I.a terven; az átmeneti állapotban is harmonizálás 

szükséges; a szobrot felülről kell megvilágítani; a konc.terv az alapja lesz a további ütemezett 

beruházásoknak, értelemszerűen mindig a beruházási területre vonatkozó aktuális részletdöntések szerinti 

változtatásokkal.  

A koncepcióterv jelen döntések beépítésével (építészkonc., közlekedési döntések, környezetrendezési 

átvezetések) lezárható, ill. még véleményezhető lesz és a szeptemberi testületi döntések átvezetése lehet 

még kisebb feladat; a konc. feladat számlázása az I.a ütem kiviteli terv leszállítását követően együtt célszerű; 

a szerződés módosításával az I.a területlehatárolás válik érvényessé, az I.b tervezési feladat egyelőre nem 

kell, hogy megjelenjen az új szerződésben; a tervezési díj megosztásáról (I.a/I.b) a tervező legkésőbb június 

23-án délig nyilatkozik; a régi vasúti épület megmarad, alaprajzilag jelölendő, lövész bunker érdekes lehet, 

szintén megmarad, a másik vasúti épület rossz állapotban van és ezért elbontásra kerül, helyette új épületre 

van szükség, az új épület emeletszáma nem fog szerepelni a terveken; a kisvasút ábrázolandó, végig fut a 

viadukton, hosszabban bejön; az egyik új megnyitású utca érinthet egy telket, aminek a megbízó utána néz, 

hogy kisajátítható-e; a busz a Vasút utcába I.b ütemben mégis felemelt burkolatszinten kanyarodna 

(koncepció terv); a balatoni kerékpárút mégis bejönne a Vasút utcáig; 

A tervező az I.a kiv.terv helyszínrajzát és mennyiség-kimutatását július 3-án, a beruházáshoz szükséges 

befejezett tervet július 14-én szállítja (a dokumentáció szerkesztésének teljes megszerkesztése ezen pár 

munkanappal túlnyúlhat); a Fő téri Ybl menti parkolóhelyek megtervezése I.a és I.b ütemben (a piac 

megépítéséig) nem kellenek; az Építészfórum emlékeztető tömörítését a tervező (ASz) elkészíti; a Vasút u. 

- Szabadság úti csomópont engedélyezési tervét a kerékpárút tervezése közben lesz érdemes napirendre 

venni; a koncepció tervet a nyári testületi ülésre be kell vinni; az I.b ütemet szeptemberig elhalasztjuk, 

tervezését remélhetőleg szeptemberben a kerékpárút ideérkezésének apropójával lehetne indítani.  

Összeállította: Ajtay Szilárd 
  

http://u.ba/
http://ber.si/
http://u.ba/


 
 

2. sz. melléklet 
 

 

Az I.a ütem lehatárolása 

 

Az I.a. ütemű tervezési terület az útpálya átalakítást nem tartalmazza, elsődlegesen a Faluház régi 

épület előtti területre terjed ki, de összehangolási szempontból, ill. rajztechnikailag az új épület előtti 

területtel együtt értelmezendő. 
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