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Előterjesztés 

a Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, csomópontok 2018. évi 
építésének sorrendjéről 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 
Testületünk 2018. március 29-i ülésén 80/2018. (III.29.) számú Kt. határozatával 
meghatározta a Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, csomópontok 
2018. évi felújítási és építési keretösszegének felhasználása keretén belül építendő és 
felújítandó utak listáját. 
 
Önkormányzatunk indult az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén címmel indított Pest megyei önkormányzatok belterületi útjainak 
fejlesztéseit támogató pályázaton. A pályázati feltételek alapján az alábbi utcák felújításával 
indultunk a pályázaton: Dévay utca, Szily Kálmán utca, Petőfi utca, Géza fejedelem, Árpád 
és Attila utcák.  
 
A fenti pályázati feltételeknek nem megfelelt, azonban felújításra szoruló - Képviselő Testület 
által meghatározott - utcák útépítési beruházásait az alábbi sorrend szerint javaslom 
megvalósítani: 
 

I. Nem engedélyköteles felújítási munkák: 
 
sorszám építési terület területe megjegyzés bekerülési 

kltsg. eFt 
1. Akácfa utca (Móricz 

Zsigmond-Jókai Mór 
közötti szakasza) 

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

14 000 

2. Szüretelők útja 2-3 
dűlő és 3-4 dűlő 
közötti szakaszok, 
süllyesztett 
szegéllyel 

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

65 000 

3. Peca tó Repkény út 
(bevezető út) 

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

40 000 



 
 

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

3 000 

5. Rezeda utca 480 m2 
burkolat, 
szegély nélkül 

2015. éven mart aszfaltos 
burkolatot kapott- karbantartás 
itatásos technológiával 

 2 500 

6. Pipacs utca 170 fm 5 cm AC-11 aszfaltréteg, 
helyenkénti szegélyezéssel, 
árokkialakítással-tervdokumentáció 
szükséges 

 18 000 

7. Bokréta utca 72 fm 5 cm AC-11 aszfaltréteg, 
helyenkénti szegélyezéssel, 
árokkialakítással-tervdokumentáció 
szükséges 

15 000 

8. Határ utca-Domb 
utca 

860 m2 
burkolat 

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

40 000 

9. Szent László utca 
Viadukt utca és 
Kárpát utca közötti 
szakasza 

190 fm 5 cm AC-11 aszfaltréteg, 
helyenkénti szegélyezéssel, 
árokkialakítással-tervdokumentáció 
szükséges 

20 000 

 
 

II. Építési engedély köteles útépítési munkák: 
 
 
sorszám építési terület területe megjegyzés bekerülési 

kltsg. eFt 

1. Kölcsey utca 540 m2 
burkolat 

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

70 000 

2. 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 

  

 
 
Az előterjesztés a gyalogátkelők, járdák és parkolók, valamint a kátyúzások tárgyköreit nem 
érinti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az útfelújítási – útépítési sorrend meghatározására és 
elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2018. május 17. 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 

 

Összeállította:  
Horváth Mónika – Műszaki Osztályvezető 
 



 
 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

…/2018. (.) határozata 

 

a Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, csomópontok 2018. évi 
építésének sorrendjéről 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 
kezelésében lévő utak, csomópontok 2018. évi építésének sorrendjéről 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 a Város Polgármesterének és Biatorbágy 

Város Jegyzőjének 1/2016. (III.1.) számú Biatorbágy Város Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak felújítási munkáinak 
előkészítéséről, jóváhagyásáról, valamint lebonyolítási rendjéről szóló 
szabályzatára vonatkozó együttes utasítása alapján a fentiekben meghatározott 
beruházásokat valósítsa meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 

 

 


