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Tájékoztatás 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi útfelújítási programjáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2018. (V. 31.)  számú 
önkormányzati határozatában megalkotta a település 2018. évi útfelújítási programját, és a 
költségvetésben 250 millió Forint költségvetési fedezetet biztosított a felsorolt utcák, 
táblázat sorrendje alapján történő  helyreállítására.  

A döntés alapján a megvalósult és lezárt beruházások tekintetében már a pótmunkákkal 
növelt beruházási költséget tartalmazza az alábbi táblázat. 

 Közterület 
megnevezése Mennyiség Javasolt felújítás 

Szerződéses 
bruttó felújítási 

költség 

1 
Akácfa utca 

(Móricz Zs.-Jókai 
u. között) 

650 m2 burkolat 

6 cm AC-11 aszfalt 
kopóréteggel, 

helyenként 
szegélyépítés-sel 

13.985.563,- 

2 Szüretelők útja 
710 fm árok 

3210 m2 burkolat 
 

útépítés szegéllyel, 
vízelvezető 
kiépítésével 

64.185.843,- 

3 Pecató Repkény 
út 

59 fm árok 
1650 m2 burkolat  

458 m2 járda 

útépítés szegéllyel, 
járdával 41.544.494,- 

4 Kölcsey utca 
850 m2 burkolat 

230 fm árok 
kapubejárók, átereszek 

útépítés szegéllyel 
vízelvezető 
kiépítésével 

62.072.500,- 

5 Virág utca  600 m2  mart aszfalt emulziós 
itatással 1.431.539,- 

6 Rezeda utca  480 m2  mart aszfalt emulziós 
itatással 969.508,- 



7 Pipacs utca  170 fm 5 cm AC-11 (tervezést 
igényel) 

2.349.500,- 
tervezési 

keretösszegből 

8 Bokréta utca 72 fm  5 cm AC-11 (tervezést 
igényel)  

9 Határ utca 370 fm 
5 cm AC-11 árok- 

kialakítással, 
padkaképzés-sel 

20.701.358,- 

10 Szent László utca teljes szakasz 

5 cm AC-11 
helyenkénti 

szegélyezés-sel 
(tervezést igényel) 

 

 

 
Az útfelújításokra vonatkozó egyszerűsített tervek (Pipacs utca, Bokréta utca) elkészültek 
a tavalyi évben, a Szent László utca tervdokumentációja folyamatban van. Ez a MIDIbusz 
nyomvonal érintettsége miatt módosításra kerül.  Továbbá a biztosított keret terhére 
elkészült a Verebélyi utca hátsó 600 méterének aszfaltozása, valamint az első szakasz 
javítása (kátyúzás, réskiöntés, burkolati jel felfestés), és a Huber utca kátyúzása, 
padkaképzéssel, megsüllyedt közműszerelvények kiemelésével. 
Az eseti szerződések elszámolása tételes felmérésen alapul, műszaki ellenőr ellenőrzése 
mellett, mely a szerződött összegeket kis mértékben befolyásolja. 
Az utcák felújítását tekintve az alábbi utcák készültek el, kerültek megrendelésre: 
 
1. Akácfa utca 

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft. 
Munka műszaki átadás-átvétele 2018. 07.12-én megtörtént. 
Kivitelezési költség: 11.012.254,-Ft+ÁFA 
A tervezetthez képest műszaki tartalom változtatásra nem volt szükség. 

 
2. Szüretelők útja   

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft. 
A kivitelezés elkészült, a munka műszaki átadás-átvétele 2018. 10. 25.-én 
megtörtént. 
A tervezetthez képest műszaki tartalomban változás: a teljes szakaszra elkészült a 
vízelvezető árok átereszekkel együtt.   

 
3. Pecató Repkény utca  

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft. 
A kivitelezés elkészült, a munka műszaki átadás-átvétele 2018. 10. 25.-én 
megtörtént. 
A tervezetthez képest műszaki tartalom változás nem valósult meg.  
 

4. Kölcsey utca 
Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft. 
A kivitelezés elkészült, a munka műszaki átadás-átvétele 2018. 12. 14.-én 
megtörtént. 
A tervezetthez képest műszaki tartalom változás nem valósult meg.  



 
5.Virág utca utca  

Kivitelező: Út-Közmű-Gép  Kft. 
Munka műszaki átadás-átvétele 2018. 09.05-én megtörtént. 

 
6. Rezeda utca 

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft. 
Munka műszaki átadás-átvétele 2018. 09.05-én megtörtént. 
A felújítás minősége nem érte el az útügyi műszaki követelményekben meghatározott 
paraméterekett, így műszaki ellenőr javaslatára a szerződött költség nem került 
elfogadásra és leszámlázásra. 

 
7.  Pipacs utca 

Tervező: Leptonix  Kft. 
Tervezési költség: 1.850.000 ,-Ft +ÁFA, mely az Utak tervezési keretösszegére lett 
terhelve, és magába foglalja a Pipacs, Bokréta, Szent László utcák tervezését. 
A tervdokumentáció leszállításra került. 
Műszaki tartalom: 6+2,5 cm AC-11 aszfaltburkolat, 202 fm K-szegély építése, 
árokprofilozás, burkolt árok készítés, padkarendezés. 

 
8. Bokréta utca 

Tervező: Leptonix  Kft. 
A tervdokumentáció leszállításra került. 
Műszaki tartalom: 4+4 cm AC-11 aszfaltburkolat, 160 fm kiemelt szegély építése, 80 
fm csatorna építés csapadékvíz elvezetésére, padkarendezés. 

 
9. Szent László utca 

Tervező: Leptonix  Kft. 
A tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. 
A leszerződött műszaki tartalmat befolyásolja az idei évben megvalósuló MIDIbusz 
járat nyomvonala, mely érinti a Szent László utca felújításának műszaki tartalmát.  
 

10. Határ utca  
Kivitelező: Út-Közmű-Gép  Kft. 
Munka műszaki átadás-átvétele 2018. 11.22-én megtörtént. 
Kivitelezési költség: 16.300.212,-Ft+ÁFA 
A tervezetthez képest műszaki tartalom változtatásra nem volt szükség. 
 

 
11. Verebélyi  utca I+II. ütem 

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft.  
Az I. ütem műszaki átadás-átvétele 2018. 11.22-én megtörtént. 
A II. ütem lezárására a burkolati felfestések után kerül sor, várhatóan április 
hónapban. 
Kivitelezési költség: 22.971.305,-Ft+ÁFA + 5.936.446,-Ft+ÁFA 
A szerződésben szereplő műszaki tartalomhoz képest lényeges változtatásra nem 
volt szükség. 

 
12. Huber  utca 

Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft. 
Szerződött összeg: 2.595.525,-+ Áfa. 
 



Kátyúzások, kisebb útjavítások 
Ütemenkénti bontásban 76 belterületi és külterületi  utcában készültek  
kisebb-nagyobb méretű aszfaltos útjavítások,  
murva terítések  szakaszosan illetve teljes úthosszon 

 
I. ütem  17 287 537 
II. ütem 20 657 232 
II/1 ütem 193 786 
III. ütem 5 906 791 
Összesen: 44 045 346 
Áfa 11 892 243 
Mindösszesen 55 937 589 

  
  

 
Tájékoztató a 2018. évi forgalomtechnikai intézkedésekről 

 
A tavalyi évben több lakossági kérelem és igénybejelentés érkezett a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Osztályára a település forgalomlassításával kapcsolatban. A 
lehetőségeket és műszaki megoldásokat áttekintve mobil, lecsavarozható kivitelű 
forgalomlassító küszöbök kerültek kihelyezésre a belterületen, összesen 32 darab. Az 
előzetes várakozásokat a tapasztalatok a legmesszebbmenőkig igazolták, településünkön 
a forgalom lassult, biztonságosabbá vált. 
 
Kérem tisztelt Képviselő-testületet  a tájékoztató elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2019. április 9. 
 
Készítette: Héjja Karolin 
ellenőrizte: Simon Ágnes 
 
 
           Tarjáni István s. k. 

     polgármester 


