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Előterjesztés 

„Biatorbágy, Orgona utca felújítása” tárgyban  közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata a 141/2020. VII.2.) Kt határozatában döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A 
pályázat tárgya az Orgona utca felújítása.  

A pályázat benyújtásához rendelkezett az önrész 2021. évi költségvetésében való 
biztosításáról. Az önkormányzat a 2020. szeptember 18. napján kelt Támogatói Okirat 
alapján bruttó 38.731.674.- forint összegű támogatásban részesült. 

Az építési beruházásra kért árajánlatok alapján a becsült érték bruttó 75.463.349. (nettó: 
59.419.960.-)  

Biatorbágy Város Önkormányzata a becsült érték alapján köteles közbeszerzési eljárást 
lefolytatni az építési beruházás megvalósítása tárgyában. Javaslom, hogy az Orgona utca 
felújítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján 
kerüljön kiírásra a közbeszerzési eljárás. 
 
A Műszaki leírás az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 

Biatorbágy, 2021. március 25. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (III. ...) határozata 

 

„Biatorbágy, Orgona utca felújítása” tárgyban közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 
testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy  
 

1) A „Biatorbágy, Orgona utca felújítása” építési beruházás tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény. 115. § (2) bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás indul.  

 
2) A felhívás az alábbi szervezetek részére kerül megküldésre:: 

 
•  név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft 

            Székhely: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50. 
            Cégjegyzékszám: 13-09-160078 
            Adószám: 24164528-2-13 
 

•  név: VITÉP ’95 Vízügyi és Építőipari Kft 
            Székhely:2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A 
            Cégjegyzékszám: 13-09-069700 
            Adószám: 12017539-2-13 
 

•  név: MONOVIA Építőipari és Szolgáltató Bt. 
 Székhely:1021 Budapest, Üdülő u.19/B 

            Cégjegyzékszám: 01-06-793202 
            Adószám: 20939953-2-41 
 

•  név: SZEPI SPED Szolgáltató Kft 
 Székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40. 

            Cégjegyzékszám: 12-09-008309 
            Adószám: 12731547-2-12 
 

•  név:INRECO Kft 
            Székhely: 2040 Budaörs, Hrsz.10310 
            Cégjegyzékszám:13-09-069697 
            Adószám: 12017663-2-13 



3) Gondoskodom a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának az EKR rendszerbe 
való megjelenéssel egy időben a 2) pontban feltüntetett gazdasági szereplők 
értesítéséről.  
 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
 
 
 
         Tarjáni István 
         polgármester 
 

 
 

 
 

 





1 
 

Műszaki leírás 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2020. évi pályázathoz 

A Biatorbágy, Orgona utca (2011/14 helyrajzi számú ingatlan) Biatorbágy Város Önkormányzatának 

1/1 arányú tulajdona. Az Orgona utca területének (Gyöngyvirág utca – Raktár utca közötti és kiágazó 

oldalági szakasz) fenntartása önkormányzati feladat. Az utca 1980-as években került kiépítésre, 

útfelújítás a kiépítés óta nem történt, a folyamatos fenntartás keretében a jelentkező burkolathibák 

rendszeresen javításra kerültek.  

Az Orgona utcát is magába foglaló településrész kertes, családi házas lakóterület, átmenő forgalma 

nincs. A lakóterület település irányú megközelítését valamint a tömegközlekedéshez (vasútállomáshoz, 

helyi- és helyközi buszmegállóhoz) történő kapcsolatát a Gyöngyvirág utca biztosítja. Az Orgona utca 

szilárd burkolattal kiépített aszfalt burkolatú útszakasz, amely igen leromlott állapotú. A burkolata 

repedezett, töredezett, deformálódott, kátyúsodó, sokszor javított. A burkolatszél töredezett, kátyús, 

bomló, ezért a burkolat szélessége 3,8-4,6 m között változó. 

A vízelvezetése nem megoldott. Kiépített csapadékvíz elvezetés nincs. A meglévő szikkasztó 

földárkok profiljukat vesztették, részben feltöltődtek, a csapadék befogadására, helyszíni 

szikkasztására jelenlegi állapotukban nem képesek. A csapadékvíz Orgona utca nagy hosszesésű 

szakaszainak burkolatát kimossa, a kis hosszesésű szakaszokon a burkolat alá szivárogva azokat 

kátyússá teszi. Ez közlekedésbiztonsági, kényelmi szempontból nem előnyös, továbbá közútkezelőnek 

jelentős folyamatos fenntartási terheket jelent.  

Orgona utcában kiépített járda nincs, a gyalogosforgalom levezetését is a jelenlegi leromlott állapotú 

szilárd útburkolat biztosítja. Önálló járda kialakítására a rendelkezésre álló űrszelvényi és beépítettségi 

kötöttségek miatt a továbbiakban sincs mód.  

A nevezett belterületi út burkolat-felújításának célja a helyi lakosság közúti és gyalogos forgalmának 

biztonságos, szilárd burkolatú úton történő elvezetése a helyi közösség életminőségének javítása 

érdekében, továbbá Önkormányzat a rossz útállapot miatti jelentős többlet fenntartási költségeinek 

csökkentése.  

A projekt keretében megvalósítani kívánt útfelújítás során megújul az Orgona utca útburkolata és 

csapadékvíz elvezetése. Orgona utcában új 4,3 m szélességű aszfaltburkolatú útpálya és kétoldali 

szegély kerül kiépítésre 160 fm hosszon, illetve csatlakozó Orgona utcai oldalági szakaszon 3,8 m 

szélességű aszfaltburkolatú útpálya és kétoldali szegély kerül kiépítésre 73 fm hosszon. A meglévő 

makadám alapú, tönkrement aszfaltburkolat elbontásra kerül, 15 cm vastag CKt-4 hidraulikus 

burkolatalapra kétrétegű 4-4 cm AC-11 típusú aszfaltburkolat épül. A szegélyek mellett 50 cm, illetve 

70 cm szélességben stabilizált padka készül. A csapadékvíz kezelés helyszíni szikkasztással történik. 

120 fm összhosszúságban a szikkasztó földárkok helyreállításra és gyephézagos burkolattal kiépítésre 

kerülnek, amelynél a csapadékvíz árokban vezetését padkasurrantók biztosítják. Továbbá kiépítésre 

kerül egy rácsos útburkolati keresztfolyóka, kulékavicsos szikkasztótest befogadóval. A 

beavatkozással érintett területen a zöldterület rendezésre kerül. 

 


	ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
	elt_hatjav_Orgona utca
	1_141_2020_Kt hatarozat
	2_Műszaki leírás_Orgona u._

