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Előterjesztés 

A Budapest-Balaton kerékpárút átkelési szakaszával (Szabadság út – Nagy 
utca nyomvonal) kapcsolatos kérdésekről 

 
A Budapest-Balaton kerékpárút biatorbágyi átkelési szakaszán, a Szabadság út – Nagy 
utca nyomvonala ellen aláírásgyűjtést kezdeményezők képviseletében Dobi János kéréssel 
fordult Biatorbágy Polgármesteréhez. 
Hasonló kérést fogalmazott meg Lóth Gyula, az ügyben népszavazást kezdeményező 
Szövetség Biatorbágyért Egyesület képviselőcsoportjának tagja. 
 
Dobi János és Lóth Gyula beadványában közös pontként kérik, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzata készíttessen egy tanulmánytervet a Szabadság út – Nagy utca 
nyomvonalon haladó, helyi hivatásforgalmat kiszolgáló kerékpárút megvalósíthatóságára.  
  
A döntés előkészítése érdekében árajánlatot kértem a Dobi János által ajánlott Tandem 
Mérnökiroda Kft-től, melyre nettó 1 millió Ft-os ajánlat érkezett, mely ajánlat jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 
 
Mellékletek: 
Dobi János levele 
Lóth Gyula levele,  
Tandem Mérnökiroda Kft. tervezési árajánlata 

Biatorbágy, 2021. január 13.  

 Tarjáni István s.k. 
 Polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (I. ...) számú határozata 

 

A Budapest-Balaton kerékpárút átkelési szakaszával (Szabadság út – Nagy 
utca nyomvonal) kapcsolatos kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. 
rendeletre való hivatkozással a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy 
határoztam, hogy a testületi tagokkal történt előzetes egyeztetés alapján: 

elfogadom a Budapest-Balaton kerékpárút biatorbágyi átkelési szakaszán, a Szabadság út 
– Nagy utca nyomvonala ellen aláírásgyűjtést kezdeményezők képviseletében Dobi János 
és ugyanezen nyomvonal ügyben népszavazást kezdeményező Szövetség Biatorbágyért 
Egyesület képviselőcsoportjának tagjaként Lóth Gyula kérését. Ennek megfelelően 
felkérem a Tandem Mérnökiroda Kft-t, hogy a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalra 
készítsen egy, a hivatásforgalmi kerékpározás megoldására vonatkozó, alternatív 
kerékpárút tanulmánytervet, a 2021. évi költségvetés terhére. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
 

 
 

 
 

 



Tisztelt Polgármester Úr!  

 

 A 2020. november 13.-i  személyes megbeszélésünknek megfelelően küldöm az 

elérhetőségét annak a tervező irodának , aki a Révész Máriusz által felvetett, és a BUBA 

mozgalom által szorgalmazott Füzes pataki alternatív kerékpárút megvalósíthatósági 

átláthatóságában segítségünkre lenne, a több évtizedes szakmai tapasztalataiból merítve. 

 

Az előzőekben egyeztetett  tervezési feladat a következők lennének: 

 

 

1.) Megvalósítási javaslat a Füzes patak mentén kialakítható alternatív turisztikai 

célú  kerékpárforgalmi nyomvonalra. 

2.)  Megvalósítási javaslat a Szabadság u.-Nagy u.  nyomvonal hivatásszerű 

kerékpáros  forgalmára. 

3.)  Megvalósítási javaslat az előző két pontban megjelölt nyomvonalak összekötésére. 

 

 

A fenti feladatok javaslatait egy tervanyagban kérjük megjeleníteni! 

Szállítandó munkarészek: 4 nyomtatott pld és pdf állományban a teljes tervanyag. 

Kért tervezési határidő: 2020. dec. 30. 

 

Megrendelői adatszolgáltatás: a település érvényes szabályozási terve dwg állományban 

Szükség szerint kibővíthető a megbízás  tervezői költségbecsléssel is .Ezt be kell írni 4.) 

pontként a listába. 

 

Kapcsolatfelvétel: 

 

TANDEM Mérnökiroda Kft. 

1033. Budapest 

Polgár u.12. 

Ügyvezető: Pej Kálmán 

Mobil: 06 20 939 2440 

Email:kalman.pej@gmail.com 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Dobi János  

06 30 301 5085 
 

callto:06%2020%20939%202440
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Tisztelt Polgármester úr! Kedves István! 

 

Mint mindenki előtt ismert, a BuBa jelenleg tervezett belterületi szakasza ellen több képviselő 

társammal népszavazási kezdeményezéssel éltünk, melyet a járványügyi helyzet után lehet 

véglegesíteni és kiírni. Amennyiben (reményeim szerint) a népszavazás érvényes lesz és az 

"Igen" válasz kap támogatást, úgy a BuBa nem mehet ezen az útvonalon. 

Mivel nem célunk egy EU kerékpáros hálózat létrejöttének megakadályozása, én lehetőséget 

látok arra, hogy akár Révész Máriusz által is támogatott elkerülő úton valósuljon meg a BuBa, 

amennyiben azt a tervezők, a lakosság és és a szakmai szervezetek is megfelelőnek találják 

erre. Elméletileg ennek a megvizsgálására a kormánybiztos úr ígéretet tett, ahogyan a tervezés 

költségeit is vállalja az állam. 

Kérdésként fennmarad, hogy az általad sokszor emlegetett és valóban fontos hivatásszerű 

kerékpározás megvalósítható-e a Szabadság - Nagy utca vonalán. Te a BuBa-val tervezted 

megoldani, én erre a területet alkalmatlannak látom, azonban amennyiben nem itt vezet a 

BuBa, úgy érdemes lenne megvizsgálni egy olyan kerékpárút lehetőségét, mely megfelel az 

alábbi kritériumoknak: 

- helyi léptékű, hivatásszerű, nem EU-s mértékű 

- környezet és városi arculatkímélő 

- kétoldali, irányhelyes, de nem a közúthoz csatlakozó 

- a Kerékpárosklub és a BIKE által is javasolt megoldásokhoz hasonló 

 

Bízom benne, hogy egy ilyen előzetes tervezés (nevezzük tanulmány tervnek) költségeit tudja 

vállalni a városunk és legalább a lehetőséget meg tudjuk nézni. 

Személy szerint javaslom a tervezés megrendelését. 

 

Üdvözlettel, 

Lóth Gyula 
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2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a 

TARJÁNI ISTVÁN polgármester úr részére 

 
Tárgy: Árajánlat  

 

Tisztelt Polgármester úr! 

 

A 2021. január 6-án Váczi András műszaki ügyintéző úrtól e-mailen érkezett megtisztelő felkérésükre 

a Budapest-Balaton kerékpárút BI-3 szakaszának (Szabadság út - Nagy utca átkelési szakasz) 

alternatív útvonalára vonatkozó tanulmányterv elkészítésére az alábbi árajánlatot adjuk. 

 

Tervezési feladatok: 

 Megvalósítási javaslat a Szabadság u.- Nagy u.  nyomvonal hivatásszerű kerékpáros  

forgalmára. 

 Tervezői költségbecslés készítése.  

 

Megrendelőtől kért adatszolgáltatás a szerződés megkötésével egyidőben: 

 A település érvényes szabályozási terve dwg állományban. 

 

Tanulmányterv elkészítési határideje: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 2,5 

hónap. 

 

Szállítandó példányszám: 4 pld. nyomtatott tervdokumentáció, valamint 1 pld-ban CD-n a teljes 

tervanyag pdf. formátumban. 

 

A Tanulmányterv elkészítésének munkadíja: 1.000.000,- Ft. + ÁFA, azaz Egymillió- Forint + 

ÁFA. 

 

Számlázási rend: Megrendelő a hozzá benyújtott számla ellenértékét a kiállítás dátumától számított 

15 napos fizetési határidővel egyenlíti ki Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. 

 

Megjegyzés: 

A vállalási díj 50%-ban szerzői jogdíjat tartalmaz! 

 

Ajánlatunk 30 napig érvényes, elfogadása esetén várjuk visszaigazolásukat, illetve ajánlatunk 

egyeztetésére állunk szíves rendelkezésükre! 

 

Üdvözlettel: 

       

                                                                     Pej Kálmán 

                                                                      ügyvezető 
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