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ELŐTERJESZTÉS 
 

A közvilágítás fejlesztéséről 
 

Tisztelt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság!  

A közvilágítási hálózat korszerűsítése (led-esítés) az idei év júniusában sikeresen lezárult. A 
meglévő lámpatestek cseréje mellett igény jelentkezik új lámpatestek telepítésére. Több 
lakossági megkeresés is érkezett az önkormányzathoz, illetve vannak olyan utcáink, 
melyekben csak minden második oszlopon van lámpa, az egyenletes megvilágításhoz 
azonban a köztes oszlopokra is kell lámpákat telepíteni. 

Konkrét lakossági igények érkeztek az alábbi helyszínekről: 

- Pátyi út 37. 39. elé 
- Domb utca 5 előtt 
- Hársfa utca 16. sz. előtt 
- Rákóczi utca 1. sz. előtt 
- Lomb utca 32. 

Lámpatestek sűrítése szükséges lehet az alábbi utcákban: 

- Kinizsi utca (10 db) 
- Székely utca (6 db) 
- Diófa utca (8 db) 
- Ferenc utca (6 db) 
- Táncsics utca (4 db) 
- Hársfa utca (3 db) 
- Móricz Zsigmond utca (3 db) 
- Kassai utca (5 db) 
- Március 15. utca (2 db) 
- Kossuth Lajos utca (6 db) 
- Híd utca (3 db) 
- Alkotmány utca (2 db) 
- Mária királynő utca (5 db) 
- Zsigmond király utca (4 db) 
- Iskola utca (2 db) 
- Pacsirta utca (1 db) 
- Füzes utca (10 db) 
- Levente utca (2 db) 
- Zugor utca (5 db) 
- Rozmaring utca (6 db) 
- Május 1. utca (8 db) 
- Gábor Áron utca (7 db) 
- Levél utca (3 db) 



- Lomb utca (5 db) 
- Szegfű utca (3 db) 
- Patak utca (5 db) 
- Tas utca (2 db) 
- Barackvirág utca (4 db) 
- Határ utca (5 db) 
- Attila utca (2 db) 
- Álmos vezér utca (2 db) 
- Árpád utca (3 db) 
- Domb utca (3 db) 
- Arany János utca (3 db) 
- Munkás utca (3 db) 
- Varga rektor utca (2 db) 
- Tópart utca (8 db) 
- Széchenyi utca (4 db) 
- Bocskai utca (5 db) 
- Bethlen Gábor utca (11 db) 
- Tulipán utca (5 db) 
- Kamilla utca (3 db) 
- Viola utca (7 db) 
- Kakukkfű utca (2 db) 
- Virág utca (1 db) 
- Raktár utca (4 db) 
- Ibolya utca (3 db) 
- Orgona utca (2 db) 

 
Indikatív árajánlatkérés alapján egy, a jelenlegi hálózattal kompatibilis lámpatest felszerelése 
kompletten nagyságrendileg bruttó 280.000 Ft-os tételt jelent. A teljes 209 darabos fejlesztés 
bekerülési költsége a fentiek alapján hozzávetőlegesen 60 millió forint. 
 
Kérem Tisztelet Bizottságot, hozza meg döntését az előterjesztés alapján! 

 
Biatorbágy, 2022. október 21. 

 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
  



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 

/2022. (X. 25.) határozata 
 

A közvilágítás fejlesztéséről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottsága a következő határozatot hozza: 

 
1. javasolja a jelenlegi közvilágítási hálózat továbbfejlesztését a lámpatestek 

sűrítésével, 
2. a 2023. évi költségvetés tárgyalásakor kéri tárgyalni a beruházás ütemezését. 

 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 

  

 

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