
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Pecató közlekedési helyzetének javításáról 

 
1, Gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele: 
 

Biatorbágy – Pecató és Biatorbágy Ürge-hegy területeken jelentős számú család él 
életvitel szerűen, továbbá sokan járnak a területekre kertművelést folytatni. Mindkét terület 
megközelítése gyalogosan a buszmegállóktól, a 8104 számú nagy forgalmú, állami közút 
mellett, illetve egy poros ösvényen lehetséges.  

A főút melletti gyalogos közlekedés igen balesetveszélyes a nagy forgalom és este a 
kivilágítatlanság miatt. Gyalogos járda kiépítése, engedélyezése igen költséges lenne, ezért 
javasoljuk a gyalogos közlekedés megoldását a zöldterületen. A buszmegállók mögötti 
terület mindkét oldalon az erdőgazdaság tulajdonában, kezelésében van. 
 

 
 

Mindkét buszmegállótól 1,5 méter szélességben, összesen 450 m hosszban 
murvázott gyalogösvény kialakításával, a balesetveszélyes állapot megszüntethető lenne. 

Előzetes egyeztetést folytatott a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály az 
erdészettel, mely alapján lehetőség kínálkozik a megoldásra. A gyalogutak kialakításához 
szükséges egy erdészeti igénybevételi eljárás lefolytatása, mely során az engedélyező 
(erdészeti) hatóság erdővédelmi járulék megfizetését írhatja elő. Előzetes tájékoztatás 
szerint, az erdővédelmi járulék kb. 100 000 Ft nagyságrendű összeg. 
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Az eljárás lefolytatását követően (kb. 90 nap) a hozzájárulás birtokában lehetséges 
megkezdeni a kivitelezési munkákat. A tervezett gyalogösvény helyének pontos kitűzése és 
felmérése után kérhető pontos árajánlat a kivitelezésre. Becsült össz költség: 2.000.000.- Ft. 
 
2.  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 54/2017. (IV. 18.) 
számú határozatában az Ürge-hegy útjavítási kérelméről döntött. A határozat alapján 
árajánlatokat kértünk a Szüretelők útja egyszerűsített kiviteli terveinek elkészítésére, mely 
alapján elkészíthető az ütemezett kivitelezés pontos költségvetése.  
Az egyszerűsített terveknek tartalmaznia kell a geodéziai felmérés alapján az út nyomvonalát 
(több helyen nem az önk. tulajdonon van), szilárd, de nem engedélyköteles burkolattal 
történő kialakítását és a szilárd burkolat miatt megnövekvő csapadékvíz biztonságos 
elvezetését.  
Tervezői ajánlatok:  

- SKS Terv Mérnökiroda Kft.   1 993 900,- Ft (bruttó) 
- Georoad 2000 Mérnökiroda Kft. 1 695 000,- Ft (bruttó)  

 

 
 

 
 
 

Kérem Tisztelt Képviselő-testület döntését. 
 
Biatorbágy, 2017. május 10. 

       Tarjáni István s.k. 
       polgármester 
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1. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (V.25.) határozata  

Pecató közlekedési helyzetének javításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pecató közlekedési 
helyzetének javításáról szóló tájékoztatást, s az alábbi döntést hozza: 
 

1. Támogatja a Pecató buszmegállóitól a 1,5 méter széles 450 m hosszú murvás 
gyalogos ösvények kialakítását. 

2. A gyalogos ösvények kialakításának költségét a 2017. évi költségvetés 
………………………………..…. sorából biztosítja. 

 

 
Határidő: 2017. 10.31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 
 
 
 

2. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (V.25.) határozata  

közlekedési helyzet javításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pecató közlekedési 
helyzetének javításáról szóló tájékoztatást, s az alábbi döntést hozza: 
 

1. Támogatja a Szüretelők útja egyszerűsített kiviteli terveinek elkészítését, az 
1 659 000,- Ft tervezési költséget a 2017. évi költségvetés 
………………………………..…. sorából biztosítja. 

 
Határidő: 2017. 07.31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 


