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Előterjesztés 

2014. évi útfelújításokról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2014. (III.27.) önkormányzati 
határozatában döntött a település 2014. évi útfelújításairól, és a költségvetésben 100 millió Forint 
erejéig biztosított fedezetet a felsorolt utcák, táblázat sorrendje alapján történő pormentesítő 
helyreállítására.  

A döntés alapján az alábbi, táblázat szerinti utcák kerültek bele az idei tervezett útépítési tervbe: 

s.s
z 

Közterület 
megnevezés

e 
Mennyiség Javasolt 

felújítás 
Becsült nettó 

felújítási 
költség 

Becsült 
bruttó 

felújítási 
költség 

Bruttó 
göngyölített 

összesen 

1 Felső Pátyi 
utca 

735 m2 
burkolat, 
egyoldali 
szegéllyel 

5 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel 

8 610 080 Ft 10 934 802 Ft 10 934 802 Ft 

2 

Arany János- 
Varga rektor 
meredek 
szakasz 
végéig 

175 m2 
úttükör 

6 cm   AC-11 
kopó aszfalt 
réteggel, 
szegéllyel 

3 073 770 Ft 3 903 688 Ft 14 838 490 Ft 

3 Dobóköz 
járdaépítés 

1,5 m 
széles, 175 
m2 

térkő 
burkolat 2 625 000 Ft 3 333 750 Ft 18 172 240 Ft 

4 

Székely utca 
(Tavasz és az 
Ybl sétány 
között) 

500 m2 
burkolat, 
szegély 
nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel
, szegély 
nélkül 

3 922 315 Ft 4 981 340 Ft 23 153 580 Ft 

5 

Diófa utca  
(Tavasz és 
Ybl sétány 
között) 

490 m2 
burkolat, 
szegély 
nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel
, szegély 
nélkül 

3 834 850 Ft 4 870 260 Ft 28 023 839 Ft 



6 

Lomb utca 
útépítés 
szikkasztó 
árokkal 
- a teljes utca 
vízelvezetése 
önálló terv 
alapján 
megoldásra 
vár, a tervezői 
becslés ezt 
nem 
tartalmazza 

1728m2 
burkolat  
600 m 
szikkasztó 
földárokkal 

6 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel 

12 711 360 Ft 16 143 427 Ft 44 167 266 Ft 

7 József A. utca 
Kamilla utcáig 

620 m2, 
szikkasztó 
árokkal 

6 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel
, szegély 
nélkül 

4 458 200 Ft 5 661 914 Ft 49 829 180 Ft 

8 Varga rektor 
utca 

900 m2 
burkolat, 
szegély 
nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel 

7 200 000 Ft 9 144 000 Ft 58 973 180 Ft 

9 Barackvirág 
utca 

840 m2 
burkolat, 
szegély 
nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel 

6 720 000 Ft 8 534 400 Ft 67 507 580 Ft 

10 Búzavirág 
utca 

680 m2 
burkolat, 
szegély 
nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel
, szegély 
nélkül 

5 440 000 Ft 6 908 800 Ft 74 416 381 Ft 

11 Raktár utca  

750 m2 
burkolat, 
szegély 
nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel
, szegély 
nélkül 

6 000 000 Ft 7 620 000 Ft 82 036 381 Ft 

12 Orgona utca  

225  m2 
burkolat, 
szegély 
nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel
, szegély 
nélkül 

1 800 000 Ft 2 286 000 Ft 84 322 381 Ft 

13 

Táncsics utca 
útfelújítás 
parkoló 
építéssel 

6 db parkoló 
(tervezéssel
), 900 m2 
burkolat, 
szegély 
nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 
kopóréteggel 

10 200 000 Ft 12 954 000 Ft 97 276 381 Ft 

 
Az útfelújításokra vonatkozó egyszerűsített tervek az első hét utca tekintetében álltak 
rendelkezésre a tavalyi évről, a többi utca tekintetében az idei évben kerültek a tervek elkészítésre. 
A Táncsics utcában az orvosi rendelő környezetében megtervezésre kerültek a parkolók, illetve a 
Táncsics utca és környezetének új forgalmi rendje. Minden az idei évre tervezett útfelújításra 
árajánlatok bekérése megtörtént. 
Az utcák felújítását tekintve az alábbi utcák készültek el, kerültek megrendelésre: 
 



1. Felső Pátyi utca 
Kivitelező: Prím 41. Kft. 
Munka műszaki átadás-átvétele 2014. 07.04-én megtörtént. 
Kivitelezési költség: 7.475.270,-Ft+ÁFA 
A tervezetthez képest lényeges műszaki tartalom változtatásra nem volt szükség. 

 
2. Arany János- Varga rektor utca meredek szakasz végéig, összekötve a Varga rektor utca   
          Arany János-Munkás utca közötti szakasszal: 

Kivitelező: Földgép Transz Kft. 
A munkálatok az út pályatest valamint a szegélyezés és padkaképzés  tekintetében 
elkészültek, a műszaki átadás-átvétele 2014. 08.28-án megtörtént, ugyanakkor műszaki 
szükségszerűségből pótmunkák kerültek megrendelésre, melyek kivitelezése folyamatban 
van. 
Az eddig elvégzett pótmunkákkal növelt kiviteli költség: 10.073.746,-Ft+ÁFA. 
A tervezetthez képest a Varga rektor utcában eltérő műszaki tartalom valósult meg, mivel 
építés közben derült fény arra, hogy az utca egyáltalán nem rendelkezik teherbíró 
alépítménnyel. A szűk és meredek közterület miatt a csapadékvíz elvezetése érdekében a 
műszakilag feltétlenül indokolt helyeken „K” szegély beépítése vált szükségessé. Az Arany 
János u. - Csokonai u. csomópont felett, a meredek rész felső csomóponti ágában, az Arany 
János utca 33. sz. feletti szakaszon a már meglévő támfal folytatásában illetve a református 
temető meredek szakasz csomóponti ága felett sóskúti kőből épített alacsony támfal 
készítése vált műszakilag szükségessé, mely külön megrendelés alapján kerül kivitelezésre. 
A településképbe illeszkedő sóskúti kőből épülő támfal költségét nem tartalmazza a vállalási 
ár. 
A Varga rektor utca – Csokonai utcával összekötő bal oldali ága a csapadékvíz Csokonai 
utcában történő elvezetésének megoldása nélkül nem építhető meg. A Csokonai utcára 
csapadékvíz elvezés megoldása nélkül nem vezethető rá a burkolt felületről érkező 
koncentrált csapadékvíz. A Csokonai utcára vonatkozó útépítésre, csapadékvíz rendezésre 
az idei költségvetés nem nyújt fedezetet. A 419 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a magánterületen 
elvégzett tereprendezése következményeként jelentős mértékű szintkülönbség alakult ki az 
ingatlan és a felette lévő közterület között. A megépült támfal állékonysága az útfelújítás előtt 
vizsgálandó. 

 
3. Dobóköz járdaépítés 

A Csokonai utcában a támfal építéshez kapcsolódóan, a jelenlegi burkolattal megegyező 
kivitelű új szárazon rakott terméskő burkolat készül. A Dobó köz szerves folytatása a 
Csokonai utcának, ezért az egységes településszerkezet kialakítása miatt indokolt 
ugyanazon műszaki tartalmú burkolat folytatása. A járdaépítés kivitelezése  a Csokonai utcai 
támfalhoz csatlakozó burkolattal együtt kerül kialakításra.  

 
4.Székely utca (Tavasz u. és az Ybl sétány között) 

Kivitelező: Viatech 2000. Kft. 
A megváltozott műszaki tartalom miatti szerződés módosításban szereplő kivitelezési 
határidő: 2014.augusztus 22. 
Munka műszaki átadás-átvétele még nem történt meg.  
Pótmunkával növelt kivitelezési költség:  8.056.664,-Ft+ÁFA.  
A munkaterület 2014. június 30-án átadásra került Vállalkozónak.  
A munkaterület átadását követően az útépítéssel kapcsolatban lakossági megkeresések 
érkeztek a képviselőkhöz és a hivatalhoz, kérve a jelenlegi út pályatest szintjének 
süllyesztését, mivel az ingatlanok csatlakozó terepszintje mindenhol a pályatest szintje alatt 
helyezkedik el.  
A Képviselő testület által jóváhagyott műszaki tartalom szerint az utca burkolati szintje 6-8 
cm-rel megemelésre került volna oly módon, hogy a meglévő pályatestre került volna egy 
erősítés után az aszfalt kopóréteg.  
A lakók kérésének eleget téve a teljes pályaszerkezet süllyesztésének műszaki lehetősége 
megvizsgálásra került. Az elrendelt közmű feltárás során kiderült, hogy az utcában lévő 



közművek fektetési mélysége lehetővé teszi az útburkolat szintjének csökkentését, a teljes 
pályaszerkezet süllyesztése a lakók kérésének megfelelően megoldható.   
A tervezőt új kiviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetés kiírás elkészítésére kértük 
fel. Így az új útburkolat szintje már a régi útburkolat szintje alatt kerül megépítésre.  
 
A földmunkák során láthatóvá vált, hogy a csatorna nyomvonal feletti feltöltés nem teherbíró, 
ezért a nyomvonalában talajcserére került sor. Az alépítmény tömörítése során további 
problémaként merült fel, hogy nemcsak a csatorna nyomvonalában kell talajcserét végezni, 
hanem további 2 helyen is.  
Az utca aszfalt terítése szeptember 05-én elkészül. 
Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőre nem teljesített.  
Vállalkozó által vállalt befejezési határidő a kedvezőtlen időjárás miatt: 2014.szeptember 09. 

 
5. Diófa utca  (Tavasz u. és Ybl sétány között) 

Kivitelező: Földgép Transz Kft. 
A kivitelezés elkészült, a munka műszaki átadás-átvétele 2014. 07.24-én megtörtént. 
A kiviteli költség: 3.502.060,-Ft +ÁFA. 
A tervezetthez képest műszaki tartalom változás nem valósult meg.  

 
6. Lomb utca 

Kivitelező: Viatech 2000. Kft. 
A munkaterület a kivitelező részére 2014. 06.30-án átadásra került. 
Pótmunkákkal növelt módosított szerződés szerinti vállalási ár:  13.749.516,-Ft+ÁFA. 
Az eredetileg meghatározott minőségű és kivitelű aszfaltburkolat elkészítése a csapadékvíz 
elvezetés hiányában csak ideiglenes jelleggel készült volna, ezért költségkímélés miatt egy 
alternatív, szikkasztóárkokat és bitumenes emulzióval bevont burkolatot tartalmazó műszaki 
megoldás került elfogadásra.  
Az utca lakóival vezetői szinten többszöri egyeztetésre került sor a megvalósítandó műszaki 
tartalommal kapcsolatban. A Lomb utca kiépített csapadékvíz elvezető rendszerrel nem 
rendelkezik. Befogadó rendszer hiányában az utca csapadékvízének elvezetése csak 
szikkasztóárkok létesítésével oldható meg. A megépítendő szikkasztóárkok lakossági 
egyeztetése időben elhúzódott. Van olyan lakó a kritikus mélyponton, aki ugyan nem jelzett 
vissza a kijelölt árokkal kapcsolatban, de személygépkocsiját otthagyva akadályozta meg a 
csapadékvíz elvezető árok kiásását. A Lomb utca- Levél utca csatlakozásánál a tulajdonos 
tiltakozása miatt árok létesítésére nem volt lehetőségünk, ezért szegélyelemekből kiépített 
folyókával került a csapadékvíz kivezetésre a Levél utcai szikkasztóárokba 
A bitumenes emulziós útburkolat kialakítása műszakilag nem volt tartható, mivel a 
csapadékvíz elvezetésének megoldását az eredeti tervek szerint nem sikerült kivitelezni, 
kevesebb szikkasztóárok kijelöléshez járultak hozzá a tulajdonosok mint az eredetileg 
tervezett. A bitumenes emulziós burkolat vélhetőleg még a garanciális időszak alatt jelentős 
károkat szenvedett volna el az útburkolat közvetlen közelében felgyülemlő csapadék miatt.  
A burkolat mellett a gépkocsibehajtók mentén tervezett szegélyek mennyisége is a 
folyamatos jelzések és egyeztetések miatt a második bejáráson kijelölt folyóméterhez képest 
a duplájára nőtt. 
Fentiek miatt az útburkolat az eredeti terveknek megfelelőn aszfaltburkolat kialakítással 
készül, megtartva a lakók által már előzetesen elfogadott mennyiségű szikkasztóárkokat, és 
az igények szerinti felmérésen alapuló, a műszaki ellenőr által műszakilag indokolt helyeken 
„K” szegély építésével.  
A műszaki tartalom változás miatt a módosított kivitelezési határidő: 2014.szeptember 05. 
Vállalkozó által újonnan megjelölt befejezési határidő. 2014.szeptember 12. 
 

 
7. József Attila utca (Kamilla utcáig) 

A tendereztetés lezajlott, 5 Vállalkozótól kértünk árajánlatot, ebből 3 Vállalkozótól érkezett 
ajánlat az útburkolat felújítására.  A Kivitelező kiválasztására ill. a munka ütemezésére még 
nem került sor. Két műszaki megoldás kidolgozását kértük Ajánlatadóktól, az egyik 10 cm 
vastag zúzottkő alap, a másik 10 cm vastag mart aszfalt alap építéséről szól. Az 



alépítményekre mindkét esetben két rétegű emulziós felületi bevonat kerül.  
 
8. Varga rektor utca 

A Varga rektor utca együtt készült az Arany János utca meredek szakaszával. 
 
9.  Barackvirág utca 

A tendereztetés lezajlott, 6 Vállalkozótól kértünk árajánlatot, 5 Vállalkozótól érkezett ajánlat 
az útburkolat felújítására. A Kivitelező kiválasztására ill. a munka ütemezésére még nem 
került sor.  Az előirányzatban szereplő 840 m2 6 cm vastag aszfalt kopóréteg helyett a 
tervezői felmérést és a műszaki egyeztetést követően 1360 m2 felület aszfaltozás szükséges 
2 cm kötő- illetve 6 cm kopóréteg beépítésével, mely többletköltséget eredményez a 
képviselő testületi határozatban megadott irányvonalhoz képest. 

 
10. Búzavirág utca 

A tendereztetés lezajlott, 6 Vállalkozótól kértünk árajánlatot, 4 Vállalkozótól érkezett ajánlat 
az útburkolat felújítására. A határozatban szereplő 680 m2 aszfaltozott felület helyett a 
Tervező 508 m2 felület aszfalttal történő felújítását látta műszakilag indokoltnak. A beérkezett 
ajánlatokat áttekintve ez költségcsökkenést eredményezhet az előirányzathoz képest. 

 
11. Raktár utca 

A tendereztetés lezajlott, 6 Vállalkozótól kértünk árajánlatot, 5 Vállalkozótól érkezett ajánlat 
az útburkolat felújítására. Az előirányzatban 750 m2 aszfaltozás szerepel, a tervezői 
felmérést követően ez a felület 710 m2-re csökkent. A beérkezett ajánlatokat áttekintve ez 
költségcsökkenést eredményezhet az előirányzathoz képest. 
Az közterület felújítása a P+R parkoló építése miatt jelenleg nem támogatható, csak a P+R 
parkoló elkészülte után javasolt. 

 
12. Orgona utca 

A tendereztetés lezajlott, 6 Vállalkozótól kértünk árajánlatot, 5 Vállalkozótól érkezett ajánlat 
az útburkolat felújítására. Az előirányzatban 225 m2 felújítandó felület szerepel, míg a 
tényleges felújítandó útfelület ennek majdnem duplája, 435 m2. Az ajánlatokat áttekintve ez 
többlet költséget fog eredményezni az előirányzathoz képest. A csapadékvíz elvezetési 
problémák miatt jelentős mennyiségű K szegély építése tervezett, valamint az útalap 
megerősítése, illetve kiegyenlítése szükséges. Ezek miatt jelentős költségvetési előirányzat 
túllépés valósul meg. 
Az közterület felújítása a P+R parkoló építése miatt jelenleg nem támogatható, csak a P+R 
parkoló elkészülte után javasolt. 

 
13. Táncsics utca 

Kivitelező: Prím 41. Kft. 
Az ajánlatok beérkeztek, a munkaterület átadás-átvétele 2014. 09.08-ra ütemezett. 
A kiviteli költség: 9.991.465,-Ft +ÁFA, mely összeg 10% tartalékkeretet tartalmaz. 
A Táncsis utca és környékének forgalmi rendjével összefüggő kérdéseket tavalyi évben már 
tárgyalták az önkormányzat szakbizottságai, és az Önkormányzat Képviselő-testülete. A 
rendelő körüli parkolási feltételek megteremtése sürgető feladat. A Táncsics utca az eredeti 
terveknek megfelelően egyirányú forgalmi renddel kerül kialakításra.    
 

Összehasonlító táblázat az előirányzatról és a tényleges költségekről: 
 

Közterület neve Előirányzat 
bruttó 

Szerződött 
összeg bruttó 

Elfogadott 
Pótmunka 

bruttó 

Összesen 

Felső Pátyi utca 10.934.802,- 9.493.593,- - 9.493.593,- 
Diófa utca 4.870.260,- 4.447.616,- - 4.447.616,- 
Arany János u. 3.903.688,- 3.352.985,- 417.703,- 3.770.688,- 
Varga rektor u. 9.144.000,- 8.138.033,- 884.936,- 9.022.969,- 



Varga rektor u.-Arany J. u.  
tervezett sóskúti támfal  

       600.000,.- 

Lomb utca 16.143.427,- 17.461.885,- - 17.461.885,- 
Székely utca 4.981.340,- 10.231.963,- 1.606.550,- 11.838.513,- 
Táncsics utca 12.954.000,- 12.689.160,- - 12.689.160,- 
Összesen: 62.931.517,- 65.815.235,- 2.909.189,- 69.324.424,- 
 
A fentiek alapján az alábbi útfelújítási ütemtervet javasolom jóváhagyásra a már elkészült illetve 
megrendelt felújítások alapján a  rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében:  
 

sorszám Közterület neve 
Szerződött 

összeg 
bruttó 

Előirányzat a 
beérkezett 
ajánlatok 
alapján 

Pótmunkával 
növelt 

szerződéses 
összeg 

Göngyölt 
összesen 

1 Felső Pátyi utca 9.493.593,-  9.493.593,- 9.493.593,- 
2 Diófa utca 4.447.616,-  4.447.616,- 13.941.209,- 
3 Arany János u. 3.352.985,-  3.770.688,- 17.711.897,- 
4 Varga rektor u. 8.138.033,- 600.000,- 9.622.969,- 27.334.866,- 
5 Lomb utca 17.461.885,-  17.461.885,- 44.796.751.- 
6 Székely utca 10.231.963,-  11.838.513,- 56.635.264,- 
7 Táncsics utca 12.689.160,-  12.689.160,- 69.324.424,- 
8 Barackvirág utca  16.500.000,.-  85.824.424,- 
9 Dobó köz járda  4.000.000,-  89.824.424,- 

10 József Attila utca  
Kamilla utcáig 

 4.700.000,.-  94.524.424,- 

11 Búzavirág utca  6.300.000,-  100.824.424,- 
12 Raktár utca  7.620.000,-  108.444.424,- 
13 Orgona utca  11.500.000,-  119.944.424,- 
 Összesen: 65.815.235,-   119.944.424,- 

 
Külterületi, zártkerti utak állapotával kapcsolatos tájékoztatás: 
 
A zártkerti utak karbantartása, kátyúzása folyamatosan folyik a lakossági bejelentések és a 
rendszeres helyszíni szemlék alapján.  
Jelenleg folyó munkálatok:  

- Szarvashegy főútja a Fény utcától felfelé tartó 800 méteres szakasza kerül dolomitos 
stabilizációra.  

- Ürgehegyen a IV –es dűlő és a gerincút a IV-V dűlő között kerül kátyúzásra.  
- Katalinhegy III-IV dűlő kátyúzása 
- Turista út 1 –es útig. 
- Pecató területén valamennyi út folyamatos kátyúzása folyik. 

 
Az állami utakkal kapcsolatos képviselő-testületi felterjesztésre adott választ jelen előterjesztéshez 
mellékelem. 
 
Biatorbágy, 2014. szeptember 5. 
 
 
 
           Tarjáni István s.k. 

         polgármester 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (..) Öh. számú határozata 

a 2014. évi útfelújításokról szóló 55/2014. (III.27.) önkormányzati határozat 
módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2014. (III.27.) önkormányzati 
határozatával döntött a 2014. évi útfelújításokról.   
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi 
útfelújítások végrehajtásáról szóló előterjesztést. 
A képviselő-testület 2014. évi költségvetésben biztosított 100 millió Forint erejéig az 
sorrend szerint folytatja az utcák pormentesítő helyreállítását. 
 

s.s
z 

Közterület 
megnevezése Mennyiség Javasolt 

felújítás 

Szerződéses/
becsült nettó 

felújítási 
költség 

Szerződéses/ 
becsült bruttó 

felújítási 
költség 

Bruttó 
göngyölített 

összesen 

1 Felső Pátyi utca 

735 m2 
burkolat, 
egyoldali 
szegéllyel 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
7.475.270,- 9.493.593,- 9.493.593,- 

2 
Diófa utca  

(Tavasz és Ybl 
sétány között) 

490 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

3.502.060,- 4.447.616,- 13.941.209,- 

3 

Arany János- 
Varga rektor 

meredek szakasz 
végéig 

175 m2 
úttükör 

6 cm   AC-11 
kopó aszfalt 

réteggel, 
szegéllyel 

2.640.146,- 3.352.985,- 17.711.897,- 

4 Varga rektor utca 
900 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
7.577.141,- 9.622.969,- 27.334.866,- 

5 

Lomb utca 
útépítés szikkasz-

tó árokkal 
- a teljes utca 
vízelvezetése 

önálló terv 
alapján megol-

dásra vár, a 
tervezői becslés 

ezt nem 
tartalmazza 

1728m2 
burkolat  
600 m 

szikkasztó 
földárokkal 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
13.749.516,- 17.461.885,- 44.796.751.- 

6 
Székely utca 

(Tavasz és az Ybl 
sétány között) 

500 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

8.056.664,- 10.231.963,- 56.635.264,- 



7 
Táncsics utca 

útfelújítás parkoló 
építéssel 

6 db parkoló 
(tervezéssel), 

900 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
9.991.465,- 12.689.160,- 69.324.424,- 

8 Barackvirág utca 
840 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel 
12.992.126,- 16.500.000,.- 85.824.424,- 

9 Dobóköz 
járdaépítés 

1,5 m széles, 
175 m2 térkő burkolat 3.149.606,- 4.000.000,- 89.824.424,- 

10 József A. utca 
Kamilla utcáig 

620 m2, 
szikkasztó 

árokkal 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

3.700.787,- 4.700.000,.- 94.524.424,- 

11 Búzavirág utca 
680 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

4.960.630,- 6.300.000,- 100.824.424,- 

12 Raktár utca 
750 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

6.000.000,- 7.620.000,- 108.444.424,- 

13 Orgona utca 
225  m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

9.055.118,- 11.500.000,- 119.944.424,- 

14 Guti ország utca 
240 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

1 920 000 Ft 2 438 400 Ft 122.382.824,- 

15 Pacsirta utca 
270 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

2 160 000 Ft 2 743 200 Ft 125.126.024,- 

16 Kölcsey utca 
540  m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

4 320 000 Ft 5 486 400 Ft 130.612.424,- 

17 Akácfa utca 
650 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

5 200 000 Ft 6 604 000 Ft 137.216.424,- 

18 Hársfa utca 
650 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

6 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

5 200 000 Ft 6 604 000 Ft 143.820.424,- 

19 Határ utca 
860 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

6 880 000 Ft 8 737 600 Ft 152.558.024,- 



20 

Iharos sportpálya 
körüli út 

Keserűkút u. től 
indulva 

750 m2 
burkolat, 750 
m2 profilozás 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

6 000 000 Ft 7 620 000 Ft 160.178.024,- 

21 
Peca tó 

Kertbarátok tere 
Horhos u.-ig 

500m2 
burkolat, 

500m2profiloz
ás 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

4 000 000 Ft 5 080 000 Ft 165.258.024,- 

22 Szarvashegy 2-s 
út szakaszosan 

240m2 
burkolat 

szakaszosan 

20cm C-16 
beton burkolat 1 200 000 Ft 1 524 000 Ft 166.782.024,- 

23 
Hatház utca 

(közműépítés kell 
még) 

450 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

3 600 000 Ft 4 572 000 Ft 171.354.024,- 

24 Rezeda utca 
480 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

3 840 000 Ft 4 876 800 Ft 176.230.824,- 

25 Kakukkfű utca 
210 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

1 680 000 Ft 2 133 600 Ft 178.364.424,- 

26 
Kamilla utca 

(közműépítés kell 
még) 

1650 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

13 200 000 Ft 16 764 000 Ft 195.128.424,- 

27 Virág utca 
600 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

4 800 000 Ft 6 096 000 Ft 201.224.424,- 

28 Tas vezér utca 
390  m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

3 120 000 Ft 3 962 400 Ft 205.186.824,- 

29 
Patak utca 

(közmű építés 
kell még) 

3300 m2 
burkolat, 

szegély nélkül 

5 cm AC-11 
aszfalt 

kopóréteggel, 
szegély nélkül 

26 400 000 Ft 33 528 000 Ft 238.714.824,- 

30 Pipacs u.      

31 Kolozsvári úti 
járda      

összesen: 187.964.428,- 238.714.824.-  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014.november 30. 

 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
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