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ELŐTERJESZTÉS 

 
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén 

(Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2017. (I.26.) határozatának módosítása) 

 
 

I. Előzmények 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2017. (I.26.) határozatában döntött a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat benyújtásáról az alábbi 
Biatorbágy Városában több egymással nem egybefüggő helyen megvalósítandó fejlesztések 
támogatására: 

a) Biatorbágy 2011/14 hrsz. Orgona utca – Biatorbágy 2001 hrsz. Raktár utca 
felújítása vízelvezetéssel; 

b) Biatorbágy Dózsa György út – Pátyi út csomópontban 
(hrsz.1982,1983,1984/1,1984/2,1986) járda, gyalogátkelőhely kialakítása, 
hídfelújítás; 

c) Biatorbágy 573 hrsz. Határ utca és Biatorbágy 595 hrsz. Domb utca felújítása. 

 

II. A módosítás indoka 
A pályázati anyag részletes előkészítésekor az előzetes árajánlatok felülvizsgálata során az 
Orgona – Raktár utcák, valamint a Határ – Domb utcák felújításának tételes költségvetési 
kiírásában a csapadékvíz elvezetési munkák sorában tervezett költségek módosultak és a 
tervezett bekerülési költségek csökkentésével lehetőség nyílt még egy utca útfelújításának a 
pályázatba történő emelésére. 

Fentiek alapján a bekerülési végösszeg (bruttó 172.586.404,-Ft) megváltoztatása nélkül 
javasolom a Biatorbágy, Akácfa utca (1308 hrsz.) útfelújítása beemelésének jóváhagyását a 
pályázati anyagba az alábbi számokkal: 

 

• Akácfa utca felújítása: 14.924.750,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 18.954.433 Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megtárgyalására és Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (I.26.) számú határozat módosítására, azaz 
a Biatorbágy, Akácfa utca útfelújítása beemelésének jóváhagyását a pályázati anyagba. 

 

Biatorbágy, 2017. február 22. 

                                                                          Tarjáni István s.k. 
  polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017. (..) számú határozata 

 
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén 

(Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2017. (I.26.) határozatának módosítása) 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1) Támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”  
megnevezésű pályázatot az alábbi helyszínek vonatkozásában: 
 

a) Biatorbágy 2011/14 hrsz. Orgona utca – Biatorbágy 2001 hrsz. Raktár utca 
felújítása vízelvezetéssel; 

b) Biatorbágy Dózsa György út – Pátyi út csomópontban 
(hrsz.1982,1983,1984/1,1984/2,1986) járda, gyalogátkelőhely kialakítása, 
hídfelújítása; 

c) Biatorbágy 573 hrsz. Határ utca és Biatorbágy 595 hrsz. Domb utca 
felújítása, 

d) Biatorbágy 1308 hrsz. Akácfa utca felújítása. 
 

2) A támogatási összeg feletti minimálisan 22.600.000,-Ft bekerülési költséget 
önrészként Biatorbágy Város Önkormányzata vállalja a 2017. évi költségvetés 
terhére és utólagosan jóváhagyja a pályázat fenti tartalom szerint módosított 
benyújtását. 

 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 
 

 Tarjáni István s.k. dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 

 
 


