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T isztelt Polgármester Úr, 
Tisztelt Képviselő Urak, 

2021.10.28-én tartandó Képviselő-testületi ülés 2. pontjában tárgyalják a"Biatorbágy Gördülő 
Fejlesztési Tervéről a 2022-2036 időszakra vonatkozóan" témakört. 

A Terv (https://biatorbagy.hu/system/files/2_elt_gordulo_fejlesztesi_terv.pdf) a Biatorbágy 
ivóvízellátó rendszer vonatkbzásában tartalmazza Pecató és Katalin-hegy közép távú tervezési 
és hosszú távú kivitelezési ütemezését. Sajnálatos módon azonban Biatorbágy további lakott 
területeinek ellátását még csak tervezési szinten sem említi meg a dokumentum. Ide sorolva 
például az Ürgehegyi és Öreg-hegyi területeket. 

Miután ez a terv az alapja a lakosság vízellátásának és ez hosszú távra vetíti elő a fejlesztési 
feladatokat, kérjük vegyék fel legalább a tervezési fázisba a további lakott külterületek 
vízellátását is. 

Indoklás: 
Mint ismeretes a Fővárosi Vízművek látja el Biatorbágyot. Sajnálatos módon a Budapestről ide 
vezető csövek átmérője jelenleg nem tud elegendő vizet biztosítani Biatorbágy számára. Ezek 
várhatóan emiatt bővítésre kerülnek. 
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https://webmail.biatorbagy.hu/h/printmessage?id=72846&tz=Europ ... 

Amennyiben az ilyen tervdokumentumok még csak meg sem említik az amúgy lakosság 
jelentős részét kitevő és egyre duzzadó külterületi részeket, úgy értelemszerűen nem 
elvárható a Fővárosi Vízművektől hogy ezekre is gondoljon. 
Ha a jelen információk alapján tervezi a bővítést, úgy várhatóan egy esetlegesen megjelenő 
ÚJ igény miatt nem lesz lehetséges a fővezetékek cseréje az elkövetkező 10-15 évben .... Így 
a jelenlegi vízellátási problémát a jelen Képviselő testület csak elnapolja, és Biatorbágy 
továbbra is ugyanezzel a problémával fog küzdeni évek múltán is. 

Rumi Imre gondozásában folyamatban van egy tervezési munka a külterületek 
vonatkozásában, de az már látszik hogy az elmúlt három évben Biatorbágy lakossága 5%-ot, 
míg a külterületeké 16%-ban növekedtek, .. , az elmúlt 10 évben pedig megháromszorozódott„ 
Jelenleg a z alábbi külterületek lakossága a teljes lakosság 5%-át adják ki. A lakosságszám 
idén így néz ki csak a bejelentett lakcímek alapján: 

Népességi adatok Szarvas•hegy, Kutyahegy, Öreg•hegy, Ürgehegy 

2021. szeptemberi adatok alapján 
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A dinamikus növekedés alapján kérem vegyék fel a tervdokumentumba a Fővárosi Vízművek 
felé történő megbízásba a jelenlegi külterületek vízellátási igényének közép-hosszú távú 
megjelenését is. 

Bízva felelősségteljes döntésükben, maradok tisztelettel: 

dr. Forgács Tamás 

elnök 
Nyakaskő Egyesület 
www.nyakasko.hu 
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