
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről 

 
Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló a 324/2013. (VIII.29.) 
Kormányrendelet értelmében Biatorbágy Város Önkormányzatának, mint a 
csapadékcsatorna hálózat tulajdonosának és kezelőjének az e-közmű rendszerben 
adatszolgáltatást kell biztosítanunk.  
 
A rendelet 2013. november 1-jén lépett hatályba. 
 
A rendeletben előírt adatszolgáltatást az e-közmű rendszerben 2017. július 1-vel biztosítani 
szükséges.  
Az adatok csak részben állnak rendelkezésünkre. Tavalyi évben felmérésre került a zárt 
csapadékcsatorna hálózat nyomvonalának belterületre eső része, ezzel biztosítani tudtuk a 
2017. január 1-ével előírt feltételeket. 
 
A kormányrendeletet módosítása 2017. április 1.-ével lépett hatályba.  A rendelet értelmében 
2017. július 1-től csak az E-közmű rendszeren keresztül lehet közmű-egyeztetést folytatni. A 
nyomvonalon kívül további adatokra is szükséges szolgáltatni az e-közmű rendszernek (pl. 
az egyes aknák fedlapjának és folyásfenék szintjének magassági adatai, a csatorna anyagát, 
átmérőjét).  
A zárt csapadékcsatorna hálózat kiegészítéseként felmérésre van szükség az ipari parkok 
területén lévő, kb. 5 km hosszú csatorna adatairól, továbbá szükséges az összes nyílt árok 
(belterület, külterület) felmérése, mely kb 37 km hosszúságban található meg a város 
területén. 
 
A geodéziai felmérésre és az adatintegrációra kértünk be árajánlatokat, melyek alapján 
ajánlattevők az alábbi feladatok elvégzésére tettek ajánlatokat: 

- zárt csapadékcsatorna felmérés kiegészítése; 
- nyílt árkok felmérése; 
- folyásfenék szintek bemérése; 
- a felmért adatok e-közműbe való integrálása; 

 
A három beérkezett ajánlat alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 
megtárgyalására és döntésének meghozatalára. 
 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 22. 
         Tarjáni István s.k. 

polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (IV.27.) határozata  

Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Csapadékcsatorna hálózat 
geodéziai felméréséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1)  Biatorbágy Város területén lévő csapadékcsatorna hálózat (nyílt árok, és zárt 
rendszer) felmérési munkáit elvégezteti, az e-közmű részére történő 
adatintegrációt elkészíteti; 
 

2) A csapadékcsatorna hálózat felmérését és adatintegrálását megrendeli a 
………….. Kft-től (székhely:…………., cégjegyzék szám: …………………..) az 
általa megajánlott ………………………… Ft-os vállalkozói áron, a vállakozói 
díjra vonatkozó fedezetet a …………………. költségvetési keret terhére 
biztosítja; 

 
3) Felkéri a Polgármestert a szükséges szerződések megkötésére, a jegyzőt és a 

pénzügyi osztályvezetőt a szerződések ellenjegyzésére. 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 
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