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ELŐTERJESZTÉS
Tájékoztató Biatorbágy Város 2018. évre tervezett
beruházási feladatainak alakulásáról

Tisztelt Képviselő Testület!
Biatorbágy Város 2018. évi költségvetésének önkormányzati szintű felhalmozási kiadásokról
szóló fejezete alapján beruházási feladataink aktuális helyzetéről az alábbi tájékoztatást
adom:
A hivatkozások a költségvetés szerinti sorszámok, az egyes feladatok részletes kimutatását
a mellékelt táblázat tartalmazza.

I. A 2018 évi költségvetésben szereplő magasépítési beruházási munkák állásáról:
2.2 Új óvoda építése: Pályázaton nem nyert támogatást. Javasoljuk az idei évben az
óvodához tartozó külső közművek, közlekedés és parkolás terveztetését. A külső közmű
bekötések elindítását.
2.3 Város sportcsarnok építése: A sportcsarnok építésével kapcsolatos bontási munkákat
elvégeztük. A sportcsarnok építését, a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatását követően
kezdik meg.
2.6 16 tantermes iskola építése: Elkészült az iskola területén bontandó melléképületekre
vonatkozó bontási kivitelezési dokumentáció. Megtalálható, az összes kivitelezési
dokumentációval együtt az S/Kozos/beruhazas/16 TANTERMES ISKOLA mappában.
2.8 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások:
Népi építészet: Pályázattól közbeszerzés után elálltunk. Az épület megóvására és
biztonságos használhatóságára vonatkozó munkálatokat elvégezzük. (épülettől való
vízelvezetés, balesetveszélyes szerkezetek helyreállítása, megerősítése) Jelenleg védett,
műemlék jellegű épületekkel foglalkozó tervező és kivitelező kiválasztása van folyamatban.

I. vh történelmi emlékmű megőrzése pályázat: A pályázaton nyertünk 500 ezer forintot.
Ebből a szobor tisztítását és a környezetének rendezését (növény telepítés) oldjuk meg. A
szobor tisztítását Reston Kft-vel a szerződést megkötöttük. A környezetrendezéssel
kapcsolatos szerződés megkötése folyamatban van. A munkálatok befejezése 06. 30-ig
elkészülnek. A pályázat nem támogatja, de kötelezően előírja a támogatási szerződésben,
hogy a támogatási szervet és logóját fel kell vésni az emlékműre. Erre még árajánlatot várok
a Reston Kft-től.
Dévai utcai óvoda tető: A tető kivitelezési dokumentációjának elkészítése folyamatban.
Várhatóan 2018. 06. 14-én kapjuk meg papír és digitális formátumban is. A pályázat szerinti
megvalósítási határidő: 2018. 12. 31. A nyári óvodai zárvatartása alatt várhatóan nem
végezhető el a feladat:
- A jelenlegi gazdasági helyzetben nincs kivitelező, aki a nyár folyamán el tudja vállalni a
feladatot, kapacitáshiány és túlterheltség miatt.
- A feladat nagysága miatt nem elegendő egy hónap a kivitelezésre. A kivitelezés alatt nem
tartózkodhatnak gyermekek az épületben. Ez komoly szervezést igényel. A munkák
elvégzésére nehezen szakaszolhatóak.
- A tető felújításának költsége várhatóan meghaladja majd a költségvetésben előírányzott
összeget. Így a közbeszerzési határt is meghaladja.
Megoldási javaslatok:
-

-

Pályázat hosszabbításának kérése, hogy elég idő legyen közbeszerzési eljárás
lefolytatására/kivitelezők pályáztatásra: A mai gazdasági helyzetben az
építőanyagok ára folyamatosan növekszik. Eddigi tapasztalatok alapján, a jövő évben
további 30- 50 % árnövekedéssel számolhatunk.
A tető több ütemben történő megépítése: A költségek csökkentése érdekében
meg lehet próbálni a szakaszos, ütemezett építést. A tervező erre tesz egy javaslatot
a tervek ütemezésével és a költségvetés csoportosításával. De mivel a vízszigetelés
összefüggő felület, nem túl szerencsés ütemezni ezért ezt kivitelezővel és műszaki
ellenőrrel egyeztetni kell.

Szily kastély keleti homlokzat felújítása:
Pályázati pénz 5.000.000 Ft. Pályázat megvalósításának határideje: 2018. 08. 31. A külső
átalakítást nem lehet elvégezni a belső, étterem átépítése nélkül (gépészeti csövek,
radiátorok kicserélése, padló részbeni felbontása, javítása, új kazánra rákötés). A belső
átalakításra vonatkozó pályázaton nem nyertünk.
A belső átalakítást el kell végezni saját forrásból. (Pontos műszaki tartalom kidolgozása
folyamatban). A Q-design Kft elvégzi a belső átalakítást a nyár folyamán. Viszont a külső
munkákat (a gázfogadó és kazán átépítés, illetve csapadékvíz elvezetés megoldása),
kapacitás hiány miatt ősszel végzi, így a pályázati határidő meghosszabbítása szükséges.
3.5 Nyugati lakópark – Sportpark: A D típusú sportpark elkészült, a futókör megvalósítása
meghiúsult. A sportpark egészére vonatkozó tervezés folyamatban, várhatóan június
hónapban végleges tervek állnak rendelkezésünkre, költségvetési kiírással együtt.
Megvalósításhoz szükséges pályázati támogatásról nincs információnk.

3.8. Intézményi beruházások
Faluház belső átalakítás: A tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. Június 20-ig
rendelkezésünkre állnak. A kivitelezés válhatóan augusztus hónapban megvalósítható.
Egészségház ügyelet kialakítása: A kiviteli dokumentáció elkészítése folyamatban van. A
nyár folyamán rendelkezésünkre állnak. Ez után tudunk kivitelezőktől árajánlatot kérni.
Orvosi rendelő: Pályázaton nem nyertünk. Az engedélyezési tervek elkészültek, de az
építési engedélyt a telek rendezetlensége miatt nem kaptuk meg. (Közterületet, beépítetlen
területté kell nyilváníttatni. De amíg a szomszéd ingatlan elkerítette a területet addig ez nem
lehetséges. Egyebekben felszólítottunk a kikerítkezett ingatlan tulajdonosát, hogy kerítését
helyezze vissza a jogi határra.)
Bajcsy óvoda szigetelés helyreállítás: pontos műszaki tartalom összeállítása folyamatban.
Bölcsőde bővítése: A tervek véglegesítésével a hamarosan kiírandó pályázatra várunk,
hogy a terveket a pályázat feltételeihez igazítva készíttessük el. A tervezési szerződést
ennek megfelelően módosítani kell.

3.13 Egyéb feladatok Ritsmann iskola udvar felújítása már a végéhez közeledik, a
csapadékos időjárás sajnálatos módon hátráltatja a munkálatokat.
Fontos megemlítenünk, hogy a Műszaki osztálynak komoly problémát okoz, a jelenlegi
gazdasági helyzetben kivitelezőt találni, szakember és építőanyag hiány, valamint az
építési kedv rendkívüli fellendülése miatt. A jövő évre vonatkozóan: a nyáron
elvégzendő munkákra már január, február hónapban meg kell kötni a kivitelezési
szerződéseket.
A tervezők szintén túlterheltség miatt, rendszeresen késnek a tervleadásokkal.

II. A 2018 évi költségvetésben szereplő mélyépítési beruházási munkák állásáról:
2.4. Jégcsarnok külső út és közműkiváltás tervezése: a tervdokumentáció elkészült,
vízjogi létesítési eljárás folyamatban van, útépítési tervdokumentáció elkészült, útépítési
engedélyezési eljárás az erdészeti hatóság elutasítása alapján felfüggesztés alatt. Az
erdészeti hatóság által kért csereerdősítési eljárás folyamatban van.

3.1. Utak, csomópontok, támfalak:
Patak utca útfelújítása, járda tervezése, vízelvezetéssel: tervezés folyamatos,
szerződésmódosítás szükséges. Eddig nem történt meg, mert a HÉSZ módosítás
eredményére vártunk, hogy módosul-e a Patak utca szélessége, kialakítható-e a tervezett
parkolózóna, mert ez befolyásolja a szerződés tárgyát, összegét, időbeni teljesítését.
Losonczi utca támfal építése:
a támfal engedélyezése összefügg az útfelújítás
engedélyezésével. Útépítési engedély csak a HÉSZ-ben szabályozott szélesség
biztosításával indítható, ehhez ingatlan-rész vásárlásokra illetve várhatóan kisajátítás
lefolytatására lesz szükség. Az ingatlan értékbecslésekhez és a földhivatali eljárásokhoz

szükséges geodéziai munkára ajánlatkérő levelet küldtünk ki, annak beérkezési határideje:
2018.06.18.
Belterületi utak felújítása Pest megye területén-pályázat: a pályázatok kiértékelése
folyamatban van, a döntésre várunk. A pályázat beadandó tervanyaga 6 utca
vonatkozásában elkészült. Mindegyik utca kivitelezése engedély nélkül végezhető, ugyanis
szilárd burkolattal rendelkeznek. A támogatást az alábbi utcák felújítására igényeltük: Attila
utca, Árpád utca, Géza fejedelem utca, Petőfi utca, Dévay utca és Szily Kálmán utca.
Határ és Domb utcák felújítása: kivitelezői árajánlat megérkezett, jelenleg műszaki ellenőri
véleményezésen van. A 25. héten szerződéskötésre kerül sor.
Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcák: a két közterület állapota erősen problémás,
kátyúkkal szabdalt, balesetveszélyes. Megoldatlan az utcák és a vízgyűjtő területük
csapadékvíz elvezetése. Árajánlat érkezett a problémakör megoldásának tervezési
feladataira, valamint a geodéziai felmérésre. A munkákat megrendeltük, a tervezési
szerződések 2018.06.15-én elkészülnek.
Orgona és Raktár utcák építése, csapadékvíz elvezetése: a megvalósítást nem tartalmazza
a 119/2018. (V.31.) sz. testületi határozat, melyben a képviselő-testület az útépítési
sorrendről döntött.
Nagy u. 25. és 25/a. támfal rendezése: a hatósági végzésben meghatározott megvalósítási
határidő meghosszabbítás iránti kérelmet elküldtük a hatóság részére 2018.05.23-án. A
városrészt koncepcionálisan egyben kell kezelni, szükséges az egységes geodéziai
felmérése, hiányzó közművek tervezése, kivitelezése, beleértve a domborzati viszonyok
miatti csapadékvíz el- és levezetés problémájának megoldása. Felmérendők a köz- és
magánterületen található, úttartó műtárgyként üzemelő támfalak száma, helye, mérete,
anyaga, állapota, ezek szükséges felújítására koncepcióterv készítendő. A geodéziai
felmérést, a beérkezett árajánlat alapján megrendeltük.
Akácfa utca felújítása: A munkaterület átadása 2018.06.01-én megtörtént. Jelenleg a
szegélyek építése folyik, legkésőbb 2018.06.18-án megkezdődik az árokkialakítás, majd az
alépítmény építése és végül az aszfaltterítés és padkaképzés.
Virág és Rezeda utcák felújítása: a megvalósítás itatásos technológiát tartalmaz a 2015-ben
elkészített martaszfaltos felületre. A kivitelezői árajánlat megérkezett, jelenleg műszaki
ellenőri véleményezés van folyamatban. A 25. héten sor kerül a szerződéskötésre.
Pipacs, Bokréta, Szent László utcák felújítása: az utcák felújítása egyszerűsített
tervdokumentációból történik. A tervezéshez szükséges geodéziai munkákra ajánlatkérők
mentek ki 2018.06.11-én. Továbbá tervezési árajánlatot kértünk 2 tervezőirodától
2018.06.11-én. A Szent László utca tervezése a közterület teljes hosszán értendő, a
párhuzamosan futó járdatervezéssel együtt, melyre teljes körű geodéziai felmérés
szükséges, az erre vonatkozó árajánlat bekérése folyamatban van.
Pecató és Repkény út felújítása és járda építése, egyszerűsített terv alapján: Geodéziai
felmérés megtörtént, mely alapján a tervezés folyamatban van.

Szüretelők útja felújítása egyszerűsített tervek alapján: Geodéziai felmérés megtörtént, mely
alapján a tervezés folyamatban van. Az érintett ingatlan tulajdonosokkal egyeztetéseket
folytatunk.
Kátyúzás: A beérkezett igények felmérése és dokumentálása megtörtént, az I. ütem
kivitelezői árajánlata 2018.06.14-én megérkezett. Jelenleg a műszaki ellenőri véleményezés
folyik. A II. ütem igényfelmérése folyamatos, valamint megrendelésre került a COOP üzlet
előtti buszmegálló süllyedt burkolatának kivitelezése, melynek még a Város ünnep előtt el
kell készülnie.

3.3. Gyalogátkelők, járdák, parkolók:
Szent László utcai járda felújítás: tervezésre megkértük az árajánlatokat 2018.06.11-én.
Sóskúti buszmegállókból induló gyalogösvények: Geodéziai felmérés megtörtént, mely
alapján a tervezés folyamatban van.
Sóskúti úti buszöblök: árajánlatok beérkeztek, kivitelezésüket hamarosan indítjuk.
Éves hídvizsgálat: felmérés elkészült, jegyzőkönyvek átadása 2018.06.18-án. A hibák
javítására ajánlatkérők kiküldése a jegyzőkönyvek átadása és a problémák dokumentálása
után történik.
Kolozsvári úti sportpálya:
Szikkasztókút átalakítás: a tervdokumentáció és a talajmechanikai jelentés megküldve a
Fővárosi Katasztrófavédelemnek 2018.05.15-én. Az engedélyezési eljárás folyamatban van.
Környezetalakítási tervdokumentációban szereplő növénytelepítésre az ajánlatkérés
megkérve 2018.06.12-én. Ez tartalmazza a burkolatok, tartóeszközök bontását, többszintű
növénytelepítést, rézsűképzést, támfal építést és bontást, hálótartó oszlopok magasítását,
opcionálisan zajvédő fal építést
fénymérés: a fénymérések megtörténtek, jelenleg a mérési eredmények kiértékelés,
dokumentálása folyik. Szakértőtől kapott tájékoztatás alapján a 25. hét végén átadja további
felhasználásra.
Lomb utca közvilágítás fejlesztése: tervezőtől múlt héten kapott információ szerint még
mindig az ELMŰ-nél van engedélyezésen a tervdokumentáció.
Peca-tó Közösségi tér kialakításhoz kapcsolódó kerítésépítés: A kivitelezést 2018.05.28-án
megrendeltük. Jelenleg a terület növényzettől történő kitakarítása folyik, illetve
műhelymunkában az oszlopok gyártása, felületkezelése, illetve a kapuk gyártása is
megkezdődött. Kivitelezővel tartott helyszíni egyeztetésen pontosításra került a pontos
nyomvonal, a kapuk elhelyezése és nyílási iránya, valamint a növényirtás és elszállítás után
a szükséges mértékű tereprendezés.
1288/2 közterület közműtervezése: megérkezett a vízjogi engedély az ivóvíz és csapadékvíz
vonatkozásában. A szennyvíz bevezetéshez tulajdonosi hozzájárulást kértünk a terület
tulajdonosától, aki a mai napig nem működik közre a projekt megvalósításában. Ahhoz, hogy
a közcélú közműépítés engedélyeztethető legyen, jogpótló nyilatkozat iránti kérelemmel
fordultunk a Bírósághoz.

Ybl sétány csapadékvíz elvezetés, parkolóépítés: tervdokumentáció elkészült. A vízvezeték
nyomvonala a Szakgimnázium területét veszi igénybe. Mivel a terület önkormányzati
tulajdonba került 2018. májusában, a szolgalmi jog bejegyzésekkel az ingatlan
megszerzéséig vártunk. Így csak két magántulajdont érint a kivitelezés. Szolgalmi jog
bejegyzés vonatkozásában a geodéziai munkákat 2018.06.11-én megrendeltük. Az érintett
erdősáv vonatkozásában az erdőkezelői hozzájárulást jegyzői határkörben 2018.05.29-i
keltezéssel elkészítettük. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől 2018.05.11-én megkértük
a Disznó-lápa befogadói nyilatkozatát.
Vízellátás, szennyvízelvezetés, gázellátás, csapadékvíz elvezetés: a költségvetési
rendeletben biztosított kivitelezési keretösszeg felosztásáról és sorrendjéről 2018.06.28-i
ülésén dönt a Képviselő-testület.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót
elfogadni szíveskedjen.
Biatorbágy, 2018. június 15.
Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Gálos Zita és Héjja Karolin
Ellenőrizte: Horváth Mónika
Melléklet: Beruházási ütemterv

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
../2018. (VI. 28.) határozata
Tájékoztató Biatorbágy Város 2018. évre tervezett
beruházási feladatainak alakulásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Biatorbágy Város 2018. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló
tájékoztatót.
A tájékoztatót a határozat melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Sorszám

Megnevezés

I.

Beruházások

1.

EU- támogatásos programok

2.

Kiemelt önkormányzati projektek

2.1.

Szennyvíztisztító telep - Intenzifikálás

Új óvoda építése Nagy utca
2.2.
224/2017. (X.16.) Kivitelezés, Pályázati támogatás összege
Kapcsolódó út-, közmű tervezése
egyéb kivitelezési költségek
2.3.
Városi Sportcsarnok építése
egyéb költségek
Mayerszer Kft. Melléképület bontás
Jégcsarnok építése
2.4.
Út- és közműkiváltás kivitelezése (vízellátó vezeték, szennyvízcsatorna)
Eljárási és igazgatás szolgáltatási díj útépítési engedélyezési eljárás
Megrendelt vázrajzok, értékelési szakvélemények
áthúzódó
Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés…… jóváhagyások engedélyek megszerzése
Bonum Via Kft. Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés tervezés
végszámla várható, 3.600.450,2.5.
Szakgimnázium megvalósítása
259/2017. (XI.13.) Ingatlan vásárlás
9554 Hrsz földvédelmi járulék
9554 hrsz megvásárlása
9555 hrsz földvédelmi járulék
9555 hrsz megvásárlása
9556, 9557, 9558 hrsz földvédelmi járulék
9556, 9557, 9558 hrsz megvásárlása
Kapcsolódó feladatok tervezési költsége (út, közmű….)
Terra-Vox Bt. Összevonás-újra osztás
2.6.
16 tantermes általános iskola építése
Tervezési szerződésből fennálló fizetési kötelezettség
Tamás Gábor tervezési díj
Bontási, kivitelezési dokumentáció készítése Mizsei József
2.7.
Hulladék átadó pontok kialakítása (Katalin-hegy, Pecató, Ürgehegy)
251/2017. (X.26.) Tervezési, kivitelezési költségek

2.8.
Pályázati forrásból megvalósuló beruházások
279/2017. (XII.14.) "Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Nagy u. 31. Bábosház rekonstrukciója (kapcsolódó támogatás 18.000.000)
199/2017. (IX.28.) az I. világháború történelmi emlékeit örző emlékművek rendbetétele…. Pályázat (kapcsolódó támogatás: 2.250.000)
Reston Kft.
Újvári Gabriella
Tábla
90/2017. (IV.11.) Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztés - Dévai u. óvoda tetőhéjazat (támogatás: 15.812.000 Ft)
Székelyhidi Gábor tervezési árajánlata tetőhéjjalás felújítás (fenti összeg a megvalósításra vonatkozik)
Székelyhidi Gábor tervezési árajánlata homlokzat felújítás
idei kivitelezése kivitelezők leterheltsége miatt kétséges
31/2017. (II.26.) Szily Kastély külső homlokzat felújítása (kapcsolódó támogatás 5.000.000 Ft)

Kifizetés dátuma

Előirányzat

1-5

Ft

6

7

8

9

10

11

kifizetések e Ft

szerződés

140 000 000 Kivitelezés megkezdésétől számított 10 hónap + téli hónapok
584 339 741
524 339 741 nem nyert a pályázaton, tartalék listára kerültünk, a végleges eredmény hamarosan várható
20 000 000
40 000 000
10 000 000
72 854
9 927 146

53 487 000
40 903 000
597 000
387 000
3 198 950
8 401 050

98 124 000
40 000 000
1 751 181
458 876
289 943
?
31 624 000
1 800 000
900 000

G.Z

2018.03.02

G.Z

2018.05.08

H.K

2018.04.12 engedélyezési eljárás folyamatban

H.K
H.K

113 000 000
2 463 000
8 961 600
2018.05.09
38 818 400
2018.05.10
3 446 400
2018.05.11
15 194 600
2018.05.12
4 695 600
2018.05.13
21 420 400
2018.05.14
17 750 000
250 000
2018.04.01 ingatlannyilvántatási átvezetés folyamatban
12 144 000
1 167 643
9 714 485
2018.05.25
1 261 872
2018.05.16 Bontási kivitelezési dokumentáció rendelkezésre áll
12 321 000 Városgondnokság végzi
12 321 000

B.V.Á
B.V.Á
B.V.Á
B.V.Á
B.V.Á
B.V.Á
B.V.Á

G.Z
G.Z

pályázattól közbeszerzés után elálltunk, az önerő összegéből az ingatlan biztonságos használhatóságához szükséges muG.Z
a munkák 06.30-ig elkészülnek
GZ
GZ
GZ
Szerződékötés megtörtént, tervezés folyamatban, 2018. 06.14ig leszállítja
Szerződékötés megtörtént, tervezés folyamatban, 2018. 06.14ig leszállítja

G.Z
G.Z
G.Z

24 000 000 A kapcsolódó pályázaton nem nyertünk.
Árajánlat kérés, műszaki tartalom pontosítása folyamatban, a belső átalakítás nyár folyamán elvégzésre kerül.

903 280 673

3.1.

Utak, csomópontok, támfalak

288 073 000
2 373 000
500 000

Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése-tervezés
Mizsei József tervező, tervezési díj áthúzódó
Ipar utca 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel
megvalósult

Megjegyzés
dátum

1 023 415 741

Egyéb önkormányzati beruházások

Kölcsey utca útfelújítás vízelvezetéssel-tervezés
Mikroline Kft., Lukács Miklós tervező végszámla várható
Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés I. ütem

Műszaki
ügyintéző

0

3.

Áthúzódó

12

G.Z

Tervező 06.18-án szállítja a tervdokumentációt, megkezdjük a közműegyeztetéseket és az előzetes szakhatósági hozzájáH.K

753 000
Szerződésmódosítás szükséges műszaki tartalomváltozás miatt. Tervezés folyamatban

H.K

Talajmechanikai árajánlatra és szakvéleményre vár. Tervező ennek birtokában tud tervezni.

HK/SÁ

115 000
88
1 004 912

2018.01.17

H.K

A közbeszerzés díja honnan ment?

Új feladat
81/2017 (III.30.) Losonci u. támfal építése
Utak, csomópontok tervezési keretösszeg
Belterületi páláyzaton indított utcák egyszerűsített Tervei Gyalús Gyula

3.2.

Utak, csomópontok építési keretösszeg
Kölcsey utca útépítés vízelvezetéssel, közvilágítás tervezéssel és engedélyezéssel-kivitelezés
Attila utca útfelújítás-kivitelezés
Géza fejedelem útja útfelújítás, csapadékvíz elvezetés Gábor Áron-Rozmaring u. között 300 fm-kivitelezés
Pecató-Repkény út felújítása vízelveztéssel, közvilágítás fejlesztéssel, járda építéssel-kivitelezés
Szüretelők útja útépítés, csapadékvíz elvezetéssel, közvil. Fejlesztéssel, járda építéssel - kivitelezés I. ütem
Határ utca - Domb utca felújítás kivitelezés
Petőfi utca felújítása teljes hosszon, egyoldali járda építéssel, vízelvezetéssel-kivitelezés
Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítés-kivitelezés terv alapján
Orgona-Raktár utcák útépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel-kivitelezés
Szily Kálmán utca süllyedések javítása, kopóréteg pótlás
Losonci utca támfal rendezése
Losonci utca támfalrendezéshez kapcsolódó egyég költségek
Nagy utca 25 támfal megerősítése kötelezés alapján
Árpád utca útfelújítás-kivitelezés
Akácfa utca felújítása Móricz Zs és Jókai Mór utcák között
Virág utca felújítása
Rezeda utca felújítása
Pipacs utca felújítása
Bokréta utca felújítása
Szent László utca felújítása Viadukt utca és Kárpát utca közötti szakasza
Ipari parkok
felmerülő feladatok ellátási keretösszege

285 700 000
15 000 000 A kisajátításhoz szükséges geodéziai felmérés folyamatban van. Elkészültét követően indítható a kisajátítási eljárás.
17 720 000
2 980 000
250 000 000
70 000 000
13 000 000
40 000 000
40 000 000
65 000 000
40 000 000
31 000 000
15 000 000
145 000 000
40 000 000
20 000 000
2 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
3 000 000
2 500 000
18 000 000
15 000 000
20 000 000
10 000 000
10 000 000

2018.04.23 számlázás még nem történt

H.K

H.K

engedélyre vár
pályázati bírálatra vár
pályázati bírálatra vár
geodéziai felmérésre, egyszerűsített tervre vár
egyszerűsített tervre vár
a beérkezett árajánlat műszaki ellenőri felülvizsgálat alatt
pályázati bírálatra vár
tervek elkészítését és engedélyeztetését követően kivitelezhető
közbeszerzésre vár, engedélyek meghosszíbbatása folyamatban
pályázati bírálatra vár

HK
HK
HK
SÁ
SÁ
HK
HK
SÁ
HK
HK/SÁ
HK
HK
Talajmechanikai szakvélemény, terveztetés, engedélyztetés szükséges. Összefügg a Csokonai és Varga Rektor utcák csapHK
pályázati bírálatra vár
HK
kivitelezés folyamataban
HK
a beérkezett árajánlat műszaki ellenőri felülvizsgálat alatt
SÁ
a beérkezett árajánlat műszaki ellenőri felülvizsgálat alatt
SÁ
egyszerűsített tervre vár
HK
egyszerűsített tervre vár
HK
egyszerűsített tervre vár
HK
VA
A hosszúréti patak kotrására és az egyéb csapadékvízelvezetési probléma megoldására árajánlatot várunk.

3.3

Gyalogátkelők, járdák, parkolók

Gyalogátkelők, járdák, parkolók - tervezési keretösszeg

26 267 965
7 967 965
1 473 200
749 300
1 638 300
2 867 165
140 000
1 100 000
18 300 000
7 250 000

Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg
Szent László utca járda felújítás
Kolozsvári utca II. ütem járda építés
Pecató - buszmegálló közötti gyalogösvény
Ürgehegy - buszmegálló gyalogösvény
Madárforrás leszakadt lépcső bontása és gyalogút építés
Járdaszakasz felújítása Bajcsy-Zsilinszky utca 27-29 között
Szabadság út buszmegálló átépítés

11 050 000
5 000 000
6 000 000
3 000 000
6 000 000
5 000 000
1 500 000
15 000 000

Áthúzódó
Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldai parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása
Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felöli oldalon valamint a Táncsics utca felöl a park felö
Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy- Zsilinszky utca - Rezeda utca
Dózsa György út 48. 2 db. Kisfeszültségű oszlop kiváltása + szekrény süllyesztés
Ybl sétány csapadékcsatorna szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés
Patak utca hrsz 7846-7864 közötti szakasz tervezés

Új feladat

SKS szerződésmódosítás, végszámla várható
SKS szerződésmódosítás folyamatban, végszámla várható
SKS szerződésmódosítás folyamatban, végszámla várható
teljesítve
teljesítve
Összevonásra került a teljes Patak utcai tervezéssel, amely folymatban van.

H.K
H.K
H.K
H.K
H.K
H.K
H.K
H.K

H.K
geodéziai felmérés folyamatban, mely elkészültét követően tervezhető
terv elkészült, de felülvizsgálandó a Hész módosítás okán
geodéziai felmérés elkészült, tervezés folymatban
geodéziai felmérés elkészült, tervezés folymatban
Értéktár bizottság is tervezi a felújítást
Főépítésszel egyeztetés folyamatban

3.4.

Hidak

Új feladat
3.5.

Hídvizsgálatban előírt, VESZÉLYES kategóriába sorolt hibák javítása
Sportlétesítmények

Áthúzódó
Kolozsvári sportpálya szikkasztókút átalakítás-tervezés, engedélyezés
Siengi Kft. , 1.143.000,- fizetés jogerős engedélyt követően
Kolozsvári sportpálya fénymérés, auditálás
Liptai László EV.Számla kifizetve
Ny.lakópark játszótér és sportpálya tervezés (áthúzódó) (engedélyezési és kiviteli tervek

Az engedély kérelmet benyújtottuk

H.K

Futópálya építés önerő
Meglévő sportlétesítmények, sportparkok környezeti infrastruktúrájának fejlesztési keretösszege
Világítástechnika Társaság - Kolozsvári sportpálya fénytechinkai mérés és szakvélemény

13 521 000
254 000 Teljesítés folyamatban van

G.Z
H.K

Közvilágítás, térfigyelő kamera

30 000 000
358 750
158 750 folyamatban van az engedélyezés

H.K

Áthúzódó
Lomb utca közvilágítás fejlesztése-tervezés
Pátyi-Szily csomópont közvilágítás változás vázrajz készítése

Új feladat
Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése

Teljes ledesítés esetén ELMŰ kötelező feladata

Közvilágítás tervezés - keretösszeg

Best-Vill Kft. Viadukt körforgalomnál közvilágítási kábel hibahelyének helyreállítása
Best-vill Kft. Viadukt körforgalom, Ybl sétány közötti közvilágítás javítása

VA

2 000 000
SÁ

12 406 448
484 852
749 950

2018.03.02
2018.05.08 kivitelezés folyamatban

Forgalomtechnika

17 418 208
2 168 208
0
2 168 208
2017.12.18
15 250 000
500 000 Árajánlatokra vár

Új feladat
Forgalomtechnikai tervezések

V.A
V.A
B.V.Á

10 000 000

12 tonnás korlátozott forgalmi övzetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel
Unitraffic Kft - 12 tonnás korlátozott forgalmi övzetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel

G.Z

29 641 250
4 000 000 Közvilágítás korszerűesítése után kötelezően elvégzendő ELMŰ feladat

Térfigyelő kamerák fejlesztési keretösszeg

Áthúzódó

H.K
G.Z

200 000

Pecató, Repkény utca, Szüretelők útja közvílágítás fejlesztés, úttervezéssel együtt
Közvilágítás építés, felújítás - keretösszeg

3.7.

H.K

80 000
295 000
2018.02.23
2 700 000 Szerződés van, tervezés folyamatban 3.13. Egyéb tervezések sorból finanszírozva
35 775 000
22 000 000 tervezés folyamatban

Új feladat

3.6.

25 000 000
25 000 000
20 000 000 hídvizsgálat folymatban, jegyzőkönyvre vár
40 000 000
4 225 000
1 150 000

igényfelmérés folymatban
Burkolati jelek festése

1 500 000 Árajánlatokra vár

Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása

7 250 000 Árajánlatokra vár

Útellenőri szolgálat kialakítása (88. évi I.törvény)

6 000 000

igényfelmérés folymatban
Felmérés megtörtént, teljes kivitelezés 9.493.250,-Ft lenne

V.A

V.A
V.A
V.A
VA

2018.03.08

254000

3.8.

Intézményi beruházások

Áthúzódó
Faluház belső átalakítás

91 797 000
25 333 000
8 696 000
Áttervezés folyamatban, 06.20-ig szállítja

Egészségház átalakítás tervezés III.-IV. ütem
SchM Stúdió Kft. Ügyelet tervezése
SchM Stúdió Kft. Ügyelet tervezése, résszámla
Új orvosi rendelő építéséhez szükséges tervezési feladatok (engedélyes)
SchM Stúdió Kft. Új orvosi rendelő eng terv 1006/2 hrsz

6 350 000
1 940 000
600 000
0
3 048 000

Bölcsőde bővítés engedélyezés és kiviteli tervek (áthúzódó)
Tervező még nem számlázott

4 699 000 Engedélyes tervek 90%-ban készek, páláyzatra vár a beadással engedélyezésre

Új feladat
Faluház belő átalakítás kiviteli munkái költségkiegészítés
Szádváriné felhasznált 3.000.000,-Ft-ot
Kis Éva tervező.
Faluház külső vízelvezetés felújítás, lábazat szigetelés

3.9.

2018.03.28 Végleges tervek készítése folyamatban van.

G.Z

2018.03.28

G.Z

66 464 000
5 580 000
3 000 000
420 000 Műszaki tartalom változás miatt, újra tervezés folyamatban.
5 000 000 Szakértői vélemény árajánlatra vár

G.Z

GZ
GZ
G.Z
G.Z

Könyvtár szellőzőrendszer tervezése, kiépítése

10 000 000

G.Z

Bajcsy óvoda szigetelésének helyreállítása

15 000 000 A pontos műszaki tartalom meghatározása folyamatban van.

HK/GZ

Orvosi ügyelet átköltöztetése az Egészségházba

26 800 000 kivitelezési tervdokumentáció készítése folyamatban

G.Z

Polgármesteri Hivatal emeleti szerverszoba klimatizálása
AIR-TECH 99 Kft. Beépítette
Önkormányzati ingatlanok

258 850
405 150
2018.04.30
11 750 500
290 000
0
150 000 Földhivatali eljárás folyamatban, kifizetés záradékolás után
140 000 kivitelezés folymataban van

Áthúzódó
Tsz szárny épületfeltüntetés
Terra-Vox Bt. Épületfeltüntetési vázrajz
Pecató 7451 hrsz. kerítés építés - fennmaradó rész

Új feladat
Önkormányzati erdőterületek kezelése

3.10.

G.Z

11 460 500
5 000 000 Erdőgazdálkodó kérdésének eldöntésére vár

S. Á
G.Z

B.V.Á
H.K

B.V.Á

Peca-tó közösségi téren kerítés építés

3 000 000 kivitelezés folymataban van

H.K

Sándor-Metternich Kastély
Sipkac Bt. Kétszárnyú kapura kapunyitó kialakítása

1 674 880
325 120

G.Z

SM kastély konyhatechnológia tervezés
Polnauer Lajos tervező, szerződés kötésre vár
Játszóterek

Áthúzódó
Új feladat
Játszótér fejlesztési keretösszeg:
Daczó Ervin Kodály téri játszóeszközök visszatelepítése
Sportpark játszóterek, tervezés alatt

2018.05.15

0
1 460 500 tervezés folyamatban, 05.29-én szállít
10 000 000
0
10 000 000
9 806 325
193 675 folyamatban van. Kodály téri játékok visszatelepítése

2017.09.10

2018.03.02

B.V.Á
GZ

B.V:Á
GZ

megrendelés: 2018.05.17.

3.11.

Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna

Áthúzódó
1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai
Siengi Kft_ 1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai
Ybl Miklós -Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-tervezés
Tri-Plán Mérnök Kft. Csapvíz elvezetés tervezése
Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés

95 443 000
4 223 760
0
2 413 000 Folyamatban van
0
750 000 Folyamatban van
1 000 760

H.K.
2017.12.12
H.K.
H.K

Folyamatban van
Harkály u. geodéziai felmérés

H.K

60 000
elkészült, de nincs leszámlázva

Új feladat
Csapadékcsatornák - tervezési feladatok keretösszeg

Levél utca csapadékcsatorna tervezése
Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elveztés engedélyezési és kiviteli tervezése
Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz elvezetés tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog
bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak
Csapadékcsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg
Kossuth Ferenc utca szikkasztóárkok kialakítása, ároktakarítás
Rákóczi utca 28-30 előtti árok megoldása, ároktakarítás
Nyílt csapadékvíz elvezető árkok felmérése folyamatban

Központi belterület csapadékvíz hálózat fejlesztés koncepcióterv készítése
Víz és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés tanulmányterv
3.12.

Környezetvédelmi ügyek

Új feladat
Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat

3.13.

Egyéb feladatok

Áthúzódó
Sportcsarnok területének megosztása
-ebből 186/2016 (VIII.23.) sz. KT hat. alapján
8800/3 hrsz kisajátítása, Szervezési osztály
-186/2016.(VIII.23.) határozathoz kapcsolódó járulákos költségek
8800/3 hrsz kisajátítása, Szervezési osztály
-egyéb, kisajátításokhoz kapcsolódó költségek

91 219 240
60 443 000
3 000 000
4 000 000

HK
HK

2 000 000

HK

30 776 240
Tervezővel bejárás megtörtént. Geodéziai felmérés folyamatban van, annak elkészültét követően tervezthető.
árajánlatokra vár
árajánlatokra vár
8 000 000 árajánlatokra vár (egy már beérkezett 14.000.000,- Ft)
5 000 000 árajánlatokra vár

500 000
500 000
500 000 Árajánlat beérkezett, megrendelés folyamatban
78 102 000
29 102 000
0
90 000
7 500 000

2018.05.01

KM
KM

KM

BVÁ
BVÁ

1 000 000
BVÁ

1 500 000
BVÁ

56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján
SM kastély kerítés, teljesítési ig. 2017.12.15.
Fakivágás
MÁV kamerarendszer telepítése, kivitelezés és beüzemelés
Elkészült, kifizetve
Utcanév táblák gyártása és elhelyezése

687 227
13 499 973 2018. január
812 800 2018. január
0
3 534 000
478 000

GZ
GZ
GZ
VA

Buszvárók kihelyezése (3 db)

49 000 000
3 000 000

Egyéb tervezési feladatok
SM kastély melléképület bontása- statikai terv - Mizsei Építésziroda Bt.
Kolozsvári sportpálya öltöző fennmaradási engterv - Mizsei építésziroda
Sportpark kiviteli tervezés
Műszaki ellenőri díj
útfelújítás keretszerződés műszaki ellenőrzése Gyalus Gyula
Kátyúzás műszaki ellenőrzése Gyalus Gyula
Ritsman udvar felújítás műszaki ellenőrzése LaBouff Zsuzsa
Közbeszerzési eljárások költségei

5 545 475
371 475
273 050
3 810 000
5 000 000
5 000 000
1 750 000
228 600
10 000 000

Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak

10 000 000

Új feladat

Beruházási tartalék keretösszeg
Kistigris Bt. Szily alagsor vízfertőtlenítés, vízmintavétel

9 927 610
72 390

Eljárási díjak költségei

2 500 000

VA

2018.febr.
2018.febr.
Folyamatban

GZ
HK
GZ

2018.04.27 folyamatos
2018.04.27 folyamatos
Szerződés aláírva, teljesítés folyamatban

HK
HK
GZ

2018.01.18
2018.04.09

GZ

3.15.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok

Áthúzódó
E-közmű rendszerhez kapcsolódó adatok integrációja
Kiss Szilárd EV. Számítógép, monitor
Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen

Új feladat
Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárláso
8743/15-17 geodéziai felmérése Fóri-Tech Bt.
Szily út-Pátyi út csomópont geodéziai rendezése - Fóri-Tech Bt.
2313/4 és2313/2 hrsz (vasútállomás előtti buszforduló változási vázrajz, Fóri-Tech Bt.
8743/14,15,17 vízelvezetéséhez szükséges kiegészítő geodézia, Fóri-Tech Bt
09/2-09/7 és 011/6 hrsz talajvédelmi szakvélemény Zöld Nyúl Bt.
Kékház Kft. Értékbecslés 5087 (présház)
Kékház Kft. Értékbecslés 5129/2
Kékház Kft. Értékbecslés 9070
Ingatlan vásárlási keretösszeg:
Nagy utca 58. Volenszky Paula és Erzsébet
3656 hrsz Iharosi sportpálya melletti terület

Geodézaiai felmérések keretösszeg

93 801 000
2 601 000
0
1 131 000
0
587000
0
883 000
91 200 000
1 529 610
76 200
111 760
189 230
76 200
127 000
30 000
30 000
30 000
42 000 000
25 500 000
12 500 000
1 000 000

védett kutak felújítása

2 000 000

Térinformatikai feladatok keretösszeg
Datakart Qgis oktatás 03.08-03.09.

5 885 700
114 300

2018.03.27

BVÁ

2018.03.22

BVÁ

2018.02.22

BVÁ

Sportpark terület geodéziai mérései elkészültek
Záradékolt vázrajz, földhivatali eljárásra vár
Fölhivatali eljárás folyamatban
Sportpark terület geodéziai mérései elkészültek
Elkészült, földhivatali eljárásra vár
Elkészült
Elkészült
Elkészült
2018.03.05
2018.04.04

BVÁ
BVÁ
BVÁ
BVÁ
BVÁ
BVÁ
BVÁ
BVÁ
BVÁ
BVÁ

MKM

2018.03.01

BVÁ

2018.02.22
2018.02.22
2018. február 27
2018. március 5
2018. március 8
2018.05.03

