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Előterjesztés 

a Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, járdák, parkolók, 
csomópontok 2018. évi felújítási és építési keretösszegének felhasználásáról 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 
A 2018. évben közbeszerzési eljárás keretén belül utak, járdák, parkolók, csomópontok 
felújítási munkákra 3 éves időtartamra kötendő, bruttó 300 millió forint keretösszegű 
szerződés tartalmazza a kátyúzási munkák mellett a felújítási kivitelezéseket is. Ezek 
tárgykörébe tartoznak az: 

• utak,  
• csomópontok, 
• járdák, 
• parkolók, 
• a hozzájuk kapcsolódó műtárgyaknak, tartozékoknak,  
• valamint csapadékvíz elvezetési rendszereinek kivitelezése.  

 
Az idei évre a 2018. évi költségvetés (4/2018. (II.23.) sz. önk. rendelet) II/7. sz. mellékletének 
3.1. pontja bruttó 250 millió forintot különít el útépítésre, útfelújításra. A közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötendő 300 millió forintos keretösszeg keretein belül – terveink szerint – 
100.000.000,- Ft útfelújításra fordítandó, a maradék 150.000.000,- Ft pedig útépítésre. 
 
A felújítás témakörébe tartoznak azok a kis költségvetésű útfelújítási tételek, melyek 
megvalósítása egyszerűsített tervekből, engedélyeztetési eljárás nélkül valósíthatók meg. 
 
 
Nem engedélyköteles felújítási munkák: 
 
 

A) 2016. évi útépítési programban szereplő, meg nem valósult  beruházások: 
 

 
sorszám építési terület területe megjegyzés bekerülési 

kltsg. eFt 
 Akácfa utca (Móricz 

Zsigmond-Jókai Mór 
közötti szakasza) 

650 m2 6 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 
kétoldali szegéllyel, 
közműegyeztetett terv kész  

14 000 

 Határ utca-Domb 
utca 

860 m2 
burkolat 

5 cm AC-11 aszfaltréteg, 
helyenkénti szegélyezéssel, 
árokkialakítással-tervdokumentáció 
kész 

40 000 



 
 

 Szüretelők útja 2-3 
dűlő közti szakasz 

1280 m2 
süllyesztett 
szegéllyel 

5 cm AC-11 aszfalt terítés meglévő 
burkolatra, padkaképzés, 
árokrendezés-birtokhatár 
rendezendő 

30 000 

 Virág utca 600 m2 2015. éven mart aszfaltos 
burkolatot kapott- karbantartás 
itatásos technológiával 

3 000 

 Iharos sportpálya 
körüli út, Keserűkút 
úttól indulva 

750 m2 
burkolat 

2015. éven mart aszfaltos 
burkolatot kapott, mely teljesen 
elsározódott- magánterületet érint 

23 000 

 Csokonai utca 
elkészült támfal 
mentén útfelújítás 

135 m2 terméskő burkolat, közművesítést 
követően-közműtervezést igényel 

7 000 

 Csokonai, Varga 
rektor utcák hiányzó 
szakasza 

1500 m2 terméskő burkolat, zárt rendszerű 
csapadékvíz elvezetéssel-
közműtervezést igényel 

50 000 

 Attila utca 800 m2 Aszfaltozás alsózással, 
kopóréteggel, padkaképzéssel-
egyszerűsített terveket igényel 

15 000 

 Árpád utca 750 m2 Aszfaltozás alsózással, 
kopóréteggel, padkaképzéssel-
egyszerűsített terveket igényel 

13 000 

 Rezeda utca 480 m2 
burkolat, 
szegély nélkül 

2015. éven mart aszfaltos 
burkolatot kapott- karbantartás 
itatásos technológiával 

 2 500 

 Dévay utca Baross 
G. utcától -Jókai 
utcáig 

3600 m2 kopóréteg terítés a meglévő 
kötőrétegre 

22 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B) 2018. évi kiegészítő útfelújítási javaslat 
 
 
sorszám építési terület területe megjegyzés bekerülési 

kltsg. eFt 

 Fő utca 78-92. 
felújítása 

640 m2 Egyszerűsített tervek 
elkészültek 

12 000 

 Hársfa utca alsó 
szakasza 

650 m2 
burkolat, 
szegély nélkül 

6 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 
kétoldali szegéllyel, 
közműegyeztetett tervekből  

20 000 

 Peca tó Repkény 
út (bevezető út) 

1350 m2 nem engedélyköteles 
útfelújítás, vízelvezetéssel, 
közvil. fejlesztéssel, 
járdaépítéssel ( árok kialakítás), 
szegély nélkül 

40 000 

 Géza fejedelem 
útja (Gábor Áron-
Rozmaring u. 
között)  

300 fm aszfaltozás alsózással, 
csapadékvíz elvezetéssel, 
padkaképzéssel 

40 000 

 Füzes utca  felújítás, árokprofilozással teljes 
hosszon 

55 000 

 Bajcsy-Zsilinszky 
utca-Hunyadi utca 
csp 

 Útszegély építés 500 

 Petőfi utca  Aszfalt javítás teljes hosszon, 
egyoldali járdafelújítással, 
árokprofilozással 

31 000 

 Szily Kálmán utca  Alsózás, kopóréteg pótlás 40 000 

 Vadvirág utca  Űrszelvényezés, murvázás, 
birtokhatárpontok kitűzése 

5 000 

 Boglárka utca 520 fm Murvázás 5 000 

 



 
 

 
Ezen felül elvégzésre kerülnek azok az útépítés tárgykörébe tartozó beruházások, melyek 
terv- és engedélykötelesek, és bekerülési költsége eléri és meghaladja a 15 millió forintot.  
Mind a felújítási, mind az útépítési beruházásokat szakirányú végzettséggel rendelkező 
műszaki ellenőrnek kell felügyelnie.  
 
 
Építési engedély köteles útépítési munkák: 
 
 

A) 2016. évi útépítési programban szereplő, meg nem valósult  beruházások: 
 

 
 
sorszám építési terület területe megjegyzés bekerülési 

kltsg. eFt 

 Patak utca és 
Csermely köz 

kb. 4000 m2 
burkolat 

Kolozsvári utcától a Spalding 
Iskoláig: útburkolás, 
csapadékvíz elvezetés, járda-
TERVEZÉS FOLYAMATBAN 

180 000  

 Hatház utca 450 m2 5 cm AC-11 aszfaltburkolat 
szegély nélkül 
(közműkiépítettség 
befejezetlen) Tervezést, 
engedélyezést igényel 

20 000 

 Kakukkfű utca 210 m2 
burkolat, 
szegély nélkül 

5 cm AC-11 aszfaltburkolat 
szegély nélkül – tervezést, 
engedélyezést  igényel 

15 000 

 Kamilla utca  
(József Attila u-
Tulipán u között) 

1650 m2 Jelenleg az út nem a megfelelő 
helyen van, kitűzés után 
gréderrel átfordítani az útesést, 
a csapadékvíz kivezetésére-
tervezést, engedélyezést igényel 

75 000 

 Szarvashegy 2-es 
dűlő szakaszosan 

240 m2 C37 bazaltbeton burkolat-
tervezést, engedélyezést igényel 

4 000 

 Tas utca 390 m2 5 cm AC-11 aszfaltburkolat 
szegély nélkül-tervezést, 
engedélyezést  igényel 

18 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B) 2018. évi kiegészítő útépítési javaslat 
 
 
sorszám építési terület területe megjegyzés bekerülési 

kltsg. eFt 

 Kölcsey utca 540 m2 
burkolat 

Mikroline Kft. 
tervdokumentációja 
ENGEDÉLYEZÉS ALATT. 
Útburkolás, padkaképzés  
csapadékvíz elvezetéssel. 

70 000 

 Peca-tó  
Kertbarátok tere 

500 m2 
burkolat 
szegéllyel, 
csapadékvíz 
elvezetés 

Útfelújítás, csapadékvíz 
elvezetés befogadóig, parkoló 
(tér) kialakítás szegélyezéssel, 
közvilágítás fejlesztéssel, 
JOGERŐS építési engedély 

150 000 

 Orgona utca 435 m2 
burkolat 

K szegély kiépítése, alépítmény, 
burkolat építése, 
padkarendezés, KÖZVILÁGÍTÁS 
FEJLESZTÉS, 
zárt rendszerű csapadékvíz 
elvezetés, befogadóig -   
JOGERŐS építési engedély 

145 000 

 Raktár utca 750 m2 
burkolat 

K szegély kiépítése, alépítmény, 
burkolat építése, 
padkarendezés, KÖZVILÁGÍTÁS 
FEJLESZTÉS, 
zárt rendszerű csapadékvíz 
elvezetés, befogadóig -   
JOGERŐS építési engedély 

  

 Róka utca  Útépítés aszfaltozással, terv és 
engedély köteles 

16 000 

 CBA körforgalom   Guti országút felőli ág 
megnyitása, gyalogátkelőhely 
létesítése, közvil. fejlesztés, 
tervezés folyamatban, engedély 
köteles 

14 400 

 Szüretelők útja 3-4 
dűlő közötti 
szakasz-
süllyesztett 
szegéllyel 

320 fm Útépítés: ágyazatkészítés, 
aszfalt terítés, padkaképzés, 
árokrendezés (birtokhatár 
rendezendő) – terv és engedély 
köteles 

35 000 

 Kamilla utca  Temető körüli parkolókialakítás 
útépítéssel (Bajcsy-Rezeda 
között), tervezés folyamatban 
van, építési engedély köteles 

9 000 



 
 

 Geréby utca 200 fm Aszfaltozás közvil. fejlesztéssel, 
padkaképzéssel. Terv és építési 
engedély köteles 

25 000 

 Losonci utca  Aszfaltozás, terv és engedély 
köteles. 

10 000 

 Nagy u. 25., 
Csokonai utca 
tartó támfalának 
megerősítés 
hatósági kötelezés 
alapján 

 kivitelezési terv köteles, a 
Csokonai utca csapadékvíz 
elvezetése megoldandó a 
kivitelezés előtt 

12 000 
 

 Csokonai 6., Varga 
rektor utca tartó 
támfalának 
megerősítése és 
bővítése 

 terv és engedély köteles, a 
Varga rektor utca csapadékvíz 
elvezetése megoldandó a 
kivitelezés előtt 

15 000 

 
 
Az előterjesztés a gyalogátkelők, járdák és parkolók, valamint a kátyúzások tárgyköreit nem 
érinti. 
 
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén címmel megjelent a Pest megyei önkormányzatok belterületi útjainak fejlesztéseit 
támogató pályázati felhívás, 7 milliárd forint keretösszeggel.  A kérelmeket 2018. április 23-
tól lehet benyújtani. A pályázati felhívás célja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest 
megye területén. A pályázat keretében minimum 20 és maximum 150 millió forint értékben 
van lehetőség támogatás igénylésére. Önállóan támogatással bír a szilárd burkolat kiépítése, 
de korlátozott mértékben az út tartozékainak és műtárgyainak felújítása, a szükséges 
csapadékvíz-elvezető vagy szikkasztó árkok kiépítése, korszerűsítése, forgalomtechnikai 
létesítmények megépítése is elszámolható.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az útfelújítási – útépítési sorrend meghatározására és 
elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2018. március 26. 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 

 

Összeállította:  
Horváth Mónika – Műszaki Osztályvezető 
 



 
 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

…/2018. (III. 29.) határozata 

 

a Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, járdák, parkolók, 
csomópontok 2018. évi felújítási és építési keretösszegének felhasználásáról 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 
kezelésében lévő utak, járdák, parkolók, csomópontok 2018. évi felújítási és építési 
keretösszegének felhasználásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1) az előterjesztésben foglaltak alapján a 2018. évben felújítandó és építendő 
közutak rangsorán az alábbiak szerint határozza meg: 
…………. 
…………. 

 
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 

szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén címmel megjelent a 
Pest megyei önkormányzatok belterületi útjainak fejlesztéseit támogató pályázati 
felhívásra (Pályázati kiírás kódja: PM_ONKORMUT_2018) készítse el a pályázati 
anyagot és a szükséges szerződéseket kösse meg, majd a pályázati anyagot a 
beadás előtt a Képviselő- testület elé terjessze be jóváhagyásra. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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