
 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Illegális hulladék lerakat (Zajgó, Rédei-út) fölméréséről a Kutya-hegyen, 

megszüntetéséről javaslat 
 

Lakossági bejelentések alapján a Kutya-hegyen két illegális hulladéklerakó helyet 
találtunk. Mindkettő elhagyatott, eldugott, viszonylag nehezen megközelíthető 
helyen, közterületen van. 
 
 

1. Kutyahegy, Betyárszőlő u. Hrsz.: 4663. 
Ez az út, árok a Nyakas-kőhöz, Nyakas-kő mellé vezet le.  
Az árok mélysége és meredek falai miatt nehezen közelíthető meg.  
Gépkocsival alulról nem lehet megközelíteni, felülről is csak az árok 
indulópontjáig juthatunk el. 
Az elmúlt több évtized alatt ebbe a mély csapadékvíz elvezető árokba 
dobáltak be sittet, háztartási készülékeket, zöldhulladékot, kommunális 
szemetet, autógumit… .  
A hulladék mennyiségét kb. 50-60 m3-re becsüljük.  
Helyszíni szemle alapján (nem pontos felmérés) készült árajánlat. 
A munka költsége: 1.240.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó: 1.574.800,- Ft. 
Az elszámolás tényleges mennyiségek alapján történik ! 
Az ár tartalmazza a hulladék és az építési törmelék összeszedését, 
elszállítását, valamint lejáró készítését a terület megközelítéséhez. 
 

 



 
 

 
Helyszínrajz (fent) Betyárszőlő utca 
 

 
Műholdkép (fent) Betyárszőlő utca, bal szélen a Nyakas-kő 
 
 
 

 



 
 

2. Napsugár utca – Kéknyelű u. (Rédei kút) és Papsapka u. közti szakasza. 
Hrsz.: 4245. A közterület valaha használatban lévő út lehetett, több ingatlan 
csak erről a területről közelíthető meg. A csapadékvíz árkot mosott az út 
közepén, jelenleg csak egy nehezen járható gyalogösvény vezet az árok 
mellett. A növényzet ránőtt az árokra, gyalogösvényre.  
Az árok több évtized alatt felgyűlt hulladékkal van tele, nehezen közelíthető 
meg. A gyalogösvény is szinte járhatatlan. 
A hulladék mennyiségét 80 – 100 laza m3-re becsüljük. 
Helyszíni szemle alapján (nem pontos felmérés) készült árajánlat. 
A munka költsége: 900.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó: 1.143.000,- Ft. 
Az elszámolás tényleges mennyiségek alapján történik! 

 
Mivel ez a terület korábban út volt, javasoljuk annak helyreállítását, becsült költsége 
2.600.000,- Ft. Ha a terület állapotán nem változtatunk, az ismét illegális lerakóhellyé 
válik. 

 
Helyszínrajz (fent) Napsugár utca 
 



 
 

 
Műholdkép (fent) 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet döntsön az illegálisan lerakott hulladék 
összegyűjtéséről, lerakóhelyre történő elszállításáról, a Napsugár utca burkolatának 
helyreállításáról, erre a pénzügyi fedezetet biztosítsa. 
 
 

 
Biatorbágy, 2019. május 15. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  Melléklet: Árajánlat           

 
  
 

        
  

TORBÁGY KERT KFT 
Tel.: 06 30 853 0045,      Email:  torbagykert@freemail.hu 

        
          
          
          

                      árajánlat   

                          
                          
                          
  Vevő                 Adatok     
                          
  Név Biatorbágy Város Önkormányzata       Dátum 2019 05 14   
  Város Biatorbágy          Hiv. szám     
  Utca, szám Baross Gábor u.2       Üi.     
  Ir. szám 2051           FOB     
                          
  m3 ITJ/SzJ és megnevezés Egységár Összesen   
  60 vegyes hulladék elszállítása ,kistehergépjárművel,Ürgehegy 9 000,00 Ft 540 000,00 Ft   
  100 építési törmelék elszállítása.kistehergépjárművel,Ürgehegy 7 000,00 Ft 700 000,00 Ft   
  100 vegyes hulladék elszállítása ,kistehergépjárművel,Szarvashegy 9 000,00 Ft 900 000,00 Ft   
  60 0-60 frakciós murva,kiszállítva,Szarvashegy 14 000,00 Ft 840 000,00 Ft   
  100 Óra gépmunka összesen  9 000,00 Ft 900 000,00 Ft   
  100 Óra kézimunka(2 fő)        3 000,00 Ft  300 000,00 Ft   
            
            
            
    A mennyiségek megállapítása ,a területen történt részleges bejárás       
    alapján történt.Az elszámolás alapját a ténylegesen elvégzett       
    munkálatok és elszállított hulladék képzi.       
    A felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek.       
            
            
            
    Tisztelettel: Csontos Zoltán       
                    Részösszeg   4 180 000,00 Ft   
                    Szállítás       
                ÁFA-kulcs(ok)   27,00% 1 128 600,00 Ft   
    

További információkat cégünkről és a  
                

              FIZETENDŐ   5 308 600,00 Ft   
    szolgáltatásainkról honlapunkon találnak                 
    ……..www.torbagykert.hu…………           
           Email :torbagykert@freemail.hu         
                  
                          
  

Elszámolás a ténylegesen elszállított mennyiség után történik! Áraink 30 napig érvényesek. 

  
    
    
    

http://www.torbagykert.extra.hu/


 
 

 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2019. (V. 30.) határozata 
 

Illegális hulladék lerakat (Zajgó, Rédei-út) fölméréséről a Kutya-hegyen, 
megszüntetéséről javaslat 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Kutya-hegyen lévő illegális hulladéklerakók 
megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület jóvá hagyja: 

- A Betyárszőlő utcai illegálisan lerakott hulladék elszállíttatását, 
a munka elvégeztetésére az 1,6 millió forintos pénzügyi fedezetet biztosítja. 

- A Napsugár utca illegálisan lerakott hulladék elszállítását, 
a munka elvégeztetésére az 1,15 millió forintos pénzügyi fedezetet biztosítja. 

- A Napsugár utcai úttest visszaállítását, 
a munka elvégeztetésére az 2,6 millió forintos pénzügyi fedezetet biztosítja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 90 nap 
Végrehajtásért felelős: Városgondnokság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  


