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ELŐTERJESZTÉS 

A Csokonai és Varga rektor utcák rehabilitációjáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata a Csokonai és Varga rektor utcák útfelújításának kiviteli 
tervdokumentációja elkészítését rendelte meg. A tervező a tervdokumentációt elkészítette. A 
Képviselő-testület 217/2022.(VI.30.) határozatában döntött arról, hogy a szennyvíz rákötések 
kérdését vizsgálja meg a tervező. 

A jelenleg a két utcában nyomott szennyvíz elvezető rendszer van kialakítva, melyet van 
lehetőség átalakítani gravitációs rendszerre. Ez két utcára nézve 8 ingatlant érint. A 
Csokonai utcában kerülhetne kiépítésre a gerinc vezeték, melyre a Varga rektor utcai 
ingatlanok rá tudnának kötni. A kivitelezés vízjogi engedélyköteles tevékenység. A 
szennyvízhálózat átépítése valószínűsíthető, hogy az ivóvízvezeték hálózat kiváltását vonja 
maga után, melynek tervezése, engedélyezése is szükséges.  

A Csokonai u. szennyvízelvezetés építése gerinc és bekötővezeték építéssel együtt cca. 240 
fm vezetéképítést jelentene a szükséges aknákkal együtt. A jelenlegi becsült tervezői 
kivitelezés költsége cca. 25.000.000,- Ft, ehhez hozzájönnek még a tervezés és 
engedélyezés költségei.  

Az ivóvíz hálózat kiváltás előzetes becsült költsége cca. 25.000.000,- Ft. 

Fentiek alapján ez a műszaki megoldás előzetes becslés alapján 50.000.000,- Ft plusz 
egyéb kapcsolódó költségek (tervezés és engedélyeztetés). 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet hozza meg döntését az előterjesztés alapján! 

Biatorbágy, 2022. október 14. 
Tarjáni István 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (X. 27.) határozata 
 

A Csokonai és Varga rektor utcák rehabilitációjáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozza: 
 

1. Úgy dönt, hogy a Csokonai és Varga rektor utcákban megrendeli a gravitációs 
szennyvízelvezető rendszer tervezését és a vízvezeték hálózat vizsgálatát, valamint az 
egyéb érintett közművek vizsgálatát és szükség esetén a kiváltások tervezését, 
valamint engedélyezési eljárás lefolytatását. A tervezéshez szükséges 3.000.000,- Ft a 
2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a tervezői szerződés aláírására. 
3. A kivitelezéshez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról később dönt. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
 
 

  
 Tarjáni István s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
 polgármester jegyző 
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