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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kamilla utca fejlesztéséről 

 

Tisztelt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság!  

A Kamilla utca fejlesztésével kapcsolatban az Új Bázis Ingatlanfejlesztő Kft. megkereste az 
önkormányzatot, a mellékelt beadvánnyal, hogy útépítési és csapadékvíz elvezetési 
munkálatokat szeretne végezni a közvilágítás kiépítésével, valamint a szükséges közmű 
munkák elvégzésével.  

A beruházás teljes becsült költsége 310.884.960 forint, melynek beruházó az 1/3 arányú 
önkormányzati kifizetését kéri, ami 103.628.320 forint kiadást jelentene. A munkák során 
felújításra és szélesítésre kerülne az út, elkészülne a csapadékvíz elvezetés, közvilágítás 
létesülne, kiváltásra kerülne (földbe kerül) a 20 kV-os légkábel, valamint az ivóvíz és 
szennyvíz törzsvezetékek fejlesztés is elvégzésre kerülne. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a közbeszerzési szakértő szakvéleménye. 

A támogatás, és az építési beruház, ebben a formában így azonnal, nem valósítható meg, 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ennek formája kidolgozásra vár. 

Kérem, a T. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét. 
 
Biatorbágy, 2022. december 12. 

 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 

…/2022. (XII.13.) határozata 

Kamilla utca fejlesztéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottsága a Kamilla utca fejlesztésével kapcsolatban javasolja a Képviselő-testületnek, 
mivel a támogatás a kért módon nem valósítható meg jogszerűen, közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni, a közbeszerzési jogszabályok szerint, ennek formáját a közbeszerzési szakértő 
bevonásával kéri kidolgozni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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