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Előterjesztés 

A közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gallyazási munkálatokról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 240/2021.(IX. 30.) számú határozatában döntött 
arról, hogy a közvilágítás korszerűsítésére („ledesítés”) a vonatkozó tenderterv alapján 
közbeszerzést indít. Az elfogadott tenderterv javasolta, hogy a tényleges korszerűsítés előtt 
végezzük el a szükséges gallyazásokat is, hiszen sok helyen a lámpatestek fénye nem jut el 
a talajszintig a lombozat miatt. A közvilágítás kiemelkedően fontos szerepei közé tartozik a 
közbiztonság és a közlekedésbiztonság növelése. Mindkét esetben személyi- és vagyoni 
értékekről van szó, adott esetben életeket menthet a megfelelő megvilágítási szint 
biztosítása. Könnyen belátható, hogy a lámpatestek korszerűsítése mellett a szakszerű 
gallyazási munkákat is el kell végezni a kívánt eredmény elérése érdekében. 

A növényzet alakítása, megújítása összeköthető a Zöld Biatorbágyért Program törekvéseivel 
is, melynek célja a közterületi faállomány karbantartása, fiatalítása, a szükséges pótlások 
elvégzése. 

A gallyazási munkák előzetes felmérése megtörtént, ami alapján négy beavatkozási mód 
lehetséges az egyes lámpatestek környezetében: 

1. A világítási képet növényzet nem befolyásolja, beavatkozás nem szükséges. 
2. A lombkorona kisebb igazítása a lámpatest közelében. Erre akkor van szükség, ha a 

lombozat alapvetően nem nőtte körül a lámpatestet, de a világítási képben árnyékot 
vet az útra. 

3. Határozottabb beavatkozás a lombkorona tekintetében, ami vázágakat is érint. 
Jellemzően olyan helyeken, ahol a lombkorona túl közel van a kandeláberhez, vagy 
túl terebélyes ahhoz, hogy megfelelő világítási kép legyen elérhető az úton, illetve 
közterületen. 

4. A fa kivágása. Abban az esetben, ha a lombkorona erős visszavágása indokolt, és a 
fa már egyébként is túl öreg, vagy egészségtelen, esetlegesen invazív, nem 
közterületre illő fáról van szó. 

A fenti munkák elvégzését követően a nyesedék aprítását a Városgondnokság saját 
ágdarálóval végzi, egyben gondoskodik a darálék elszállításáról a költségek optimalizálása 
érdekében. 

Fontos megjegyezni, hogy az egyes fák beavatkozási módját Főkertész választja ki szakmai 
szempontok alapján. Célunk a minimum szükséges beavatkozások elvégzése a már fentebb 
is említett közbiztonság és közlekedésbiztonság növelése érdekében. Az esetlegesen 
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kivágott fák pótlásáról mihamarabb gondoskodni fogunk. Természetesen a beavatkozásokat 
még a vegetációs időszak előtt kívánjuk elvégezni. 

A tervezett munka annak volumenéből és egyedi jellegéből fakadóan csak közelítően 
becsülhető a várható költséget illetően. Mintegy 1780 darab lámpatest található 
lakóövezetben, melyek felmérése előzetesen megtörtént, a várható díjat az alábbi 
táblázatban foglaljuk össze: 

Beavatkozási mód Indikatív egységár 
(bruttó forint) 

Beavatkozás várható 
mennyisége (db) 

Várható díj (bruttó 
forint) 

1. (nem szükséges) ---- 1500 0.- 

2.(kisebb) 29.000.- 115 3.335.000.- 

3.(nagyobb) 42.000.- 130 5.460.000.- 

4.(kivágás) 85.000.- 35 2.975.000.- 

Mindösszesen hozzávetőlegesen: 11.770.000.- 

 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és álláspontjának 
kialakítására. 

 

Biatorbágy, 2022. január 13. 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
  



Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (I.27.) számú határozata 

 
A közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gallyazási munkálatokról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítéséhez 
kapcsolódó gallyazási munkálatokról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
1. Támogatja a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gallyazási munkálatok 

elvégzését a közbiztonság és közlekedésbiztonság növelése érdekében. 
2. A közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gallyazási munkálatok elvégzésének 

költségét a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 
3. Felkéri polgármestert a kivitelező kiválasztására. 
4. Felhatalmazza polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyzőt annak 

ellenjegyzésére. 

 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Műszaki osztály 
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