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ELŐTERJESZTÉS 
 

2021. évi út és járda építésekről 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása 
és korszerűsítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról szóló 96/2020 (V.6) 
számú  határozat alapján Handel-Bau Kft.-vel kötött szerződés (székhely: 2045 Törökbálint, 
Dózsa György utca 54.) keretében képviselői, lakossági bejelentések, egyéb műszaki 
szükségességek figyelembevételével az alábbi útjavítási, felújítási, karbantartási munkák 
készültek el, valamint vannak jelenleg is folyamatban 2021. évben.   
 
2021. évi költségvetésben Kivitelezésre biztosított keretösszeg bruttó 100 000 000 Ft.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-
elvezetés javítási és felújítási munkáinak 
 
I. üteme: 
 
Bekerülési költség: 19 009 110,- Ft 
 
Műszaki tartalom:  

-  Bolha u. murvás javítása 1281 m hosszon; útalap, földmű tükör készítés, profil árok 
készítés, nyomvonal bozót írtás, padka rendezés 

 
II. üteme: 
 
Bekerülési költség: 21 773 314,- Ft 
 
Műszaki tartalom: 

- szilárd burkolatú utak javítása: Forrás u., Füzes u., Bocskai u., Május 1. u., Géza 
fejedelem u., Sándor u., Bajcsy Zsilinszky u., Hunyadi J. u., Meggyfa u, Dózsa 
György u., Iharos út, Öntöde u., Kertbarátok útja, Holló u., Mókus u., Kökörcsin u. 

- murvás javítás: Keserűkút u. (305 m), Forrás u. (padka), Iharos út (padka), 
Százszorszép u. (174 m), Hunyadi J. u. (padka), Oportó u. (644 m), Borbarátok útja 
(546 m), Mészáros dűlő (416 m)  

 
III. üteme: 
 
Folyamatban van 
 
Műszaki tartalom: 

- szilárd burkolatú utak javítása: Dózsa György út, Baross G. u., Vasút u., Iharos úti 
focipálya elkerülő út, Tormásrét u., Határkereszt sétány, Rosenbach J. u., Kassai u.,  

- murvás javítás: Alsó köz 
- mart aszfaltos javítás: Patak u., Határkereszt sétány, Töhötöm u., Petike u. 



 
 
Sándor u. útfelújítása: 
 
2021. évi költségvetésben Kálvin térre biztosított keretösszeg bruttó 500 000 000 Ft.  
 
Sándor u. útfelújítása megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárásra hamarosan sor kerül, az 
elszámolás folyamatban van. 157 m hosszon 5,5 m szélességben kétoldali szegéllyel került 
felújításra az utca. Egyik oldalon 157 m hosszban, míg a másik oldalon 97 m hosszon új  
járda burkolat került kiépítésre. 44 nm, 5 autó felállásra alkalmas gyeprácsos parkoló került 
kiépítésre. 
 
Ország út, Csodaszarvas u. csomópontban, Szarvasugrás körforgalom átépítése: 
 
128/2021 (V.18.) határozattal elfogadott építéshez való hozzájárulás alapján az ősz 
folyamán a kivitelezés megvalósul. A Kodály tér felől egyirányú csomóponti ág, valamint 
gyalogos- és kerékpárforgalmi létesítmény épül. Jelenleg folyamatban van a kivitelezés 
megindítása. 
 
Áthúzódó beruházás: 
 
 Kossuth utcák 
 
Kossuth Lajos utcában gyalogos korlát, Kossuth Ferenc utcában járda és gyephézagos 
burkolat építése megvalósult. Bekerülési költsége 8 700 413,- Ft 
 
 
Pályázati forrásból megvalósult beruházások: 
 
 Orgona u. útfelújítása 
 
2021. évi költségvetésben Orgona utca felújítására biztosított keretösszeg bruttó 98 731 674 
Ft.  
 
2020. évben nyert pályázati forrásból és önerőből a 175/2021 (VI.11.) határozattal elfogadott 
- közbeszerzési eljárást követően - az Útkorona Kft.-vel 2021. június 22.-én kötött szerződés 
alapján az Orgona utca útfelújítása elkészült. Bekerülési költsége bruttó 78 548 217,- Ft. 
Műszaki ellenőri feladat ellátásának költsége bruttó 1 778 000,- Ft. 
 
Pályázati forrásból megvalósítható beruházás 2022. évben: 
 

Meggyfa u. útfelújítása 
 
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében 
támogatói okiratban a Támogató Biatorbágy Város Önkormányzata által benyújtott 
pályázatát 2021. június 29. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 39 962 201,- Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A megvalósítandó cél a Meggyfa u. szilárd 
útburkolatának felújítása.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Járdaépítés  
 
A költségvetésben jóváhagyott keretösszeg gyalogátkelők, járdák, parkolók bruttó 
60.000.000 Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a járdák kiépítésére vonatkozó fontossági 
sorrendet sorszámozással határozza meg az alábbiak szerint: 
 

sorszám építési terület becsült hossz 
(fm) 

  

Ország út páratlan oldal  
tervvel rendelkezik 243 

  
Dévay utca óvodától az 
Antall József utcáig 140 

  
Kodály tér 1-5.  81 

 

Hunyadi János utca  480 

  

Juhász Gyula út hiányzó 
szakaszok az Ohmüllner M. 
és Ybl M. sétány között 

80 

 Dózsa György út 250 

 Sándor u. folytatólagosan a 
temetőig 180 

 Szent István u. a Kölcsey F. 
u.- Petőfi köz szakasza 260 

 Ady Endre u. 240 

 Mária királynő u. 300 

 Holczer köz 82 

 
 
Tájékoztatásul a Sportpark, Ohmüllner Márton sétány járda tervezése egy későbbi 
előterjesztés részét képezi majd. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntésének 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2021. szeptember 14. 
 
    Tarjáni István s.k. 

 polgármester 
 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. () határozata 

 
2021. évi út és járda építésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi út és 
járda építésekről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. az előterjesztésben foglaltak alapján a tervezendő, felújítandó és építendő járdák 
rangsorát az alábbiak szerint határozza meg: 

 
 

sorszám építési terület becsült hossz 
(fm) 

  

Ország út páratlan oldal  
tervvel rendelkezik 243 

  
Dévay utca óvodától az 
Antall József utcáig 140 

  
Kodály tér 1-5.  81 

 

Hunyadi János utca  480 

  

Juhász Gyula út hiányzó 
szakaszok (Ohmüllner M. és 
Ybl M. sétány között) 

80 

 Dózsa György út 250 

 Sándor u. folytatólagosan a 
temetőig 170 

 Szent István u., Kölcsey F. 
u.- Petőfi köz szakasza 260 

 Ady Endre u. 240 

 Mária királynő u. 300 

 Holczer köz 82 

 
 
 

 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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