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Előterjesztés 

az önkormányzati tulajdonban lévő járdák, buszvárók javításának, építésének 
sorrendjéről 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetési rendeletének II/7. sz. melléklete  
 

• 1.) 3.3. pontjában  
Gyalogátkelők, járdák, parkolók  
építésére, felújítására      bruttó 11.050.000,-Ft   
 

kivitelezési keretösszeget biztosított.   
 
 
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya az alábbi beruházásokat javasolja a 2018. 
költségvetési évben megvalósítani: 
 
1.) 
Nem engedélyköteles buszmegálló, járda-, gyalogátkelő hely és 
parkoló építési munkák: 
 
sorszám építési terület területe megjegyzés bekerülési 

kltsg. eFt 
 Szent László utca  Ybl sétány - Fekete 

köz között 
járdaépítés kb.: 
210 fm,  

Táncsics utca – 
Ferenc utca között 
felújítás 130 fm, 

Ferenc utca – 
Búzavirág utca 
között építés 380 
fm. 

Járda felújítás –alépítmény, 
viacolor térburkolat 1,5 m 
szélességben 

5 000 

 Kolozsvári utca II. 
ütem (Sportpálya 
előtt) 

 Járdaépítés  forgalomlassító 
küszöbbel meglévő tervek 
alapján-alépítmény, kerti 

6 000 



 
 

szegély, viacolor térburkolat 
1,5 m szélességben 

 Peca-tó Repkény 
utcától 
buszmegállóig 
gyalogösvény 

180 fm Buszmegállóhoz vezető 
gyalogösvény – erdőírtás 
(megtörtént) , tuskóirtás, 
murvaterítés, szegélyezve 

3 000 

 Ürghegy – 
Buszmegállóig 
gyalogösvény 

250 fm Buszmegállóhoz vezető 
gyalogösvény – erdőírtás 
(megtörtént) , tuskóirtás, 
murvaterítés, szegélyezve, 2 db 
áteresz beépítése 

6 000 

 Bajcsy-Zsilinszky 
utca 27-29. sz. 
között 

 Járdaszakasz felújítása-
alépítmény, viacolor 
térkőburkolat 1,5 m 
szélességben 

1 500 

 Holczer köz 78 fm Járdaszakasz felújítása-
alépítmény, viacolor 
térkőburkolat 1,5 m 
szélességben 

3 500 

 Sóskúti úti 
buszmegálló 
peronok felújítása 
(Peca-tó, Ürge hegy) 

2 db   

 Madár-forrás  Leszakadt lépcső bontása, 
építése, gyalogút kialakítás 

5 000 

 
 
Engedélyköteles buszmegálló, járda-, gyalogátkelő hely és parkoló 
építési munkák: 
 
sorszám építési terület területe megjegyzés bekerülési 

kltsg. eFt 

 Gyöngyvirág utca  Járda építési engedély 
rendelkezésünkre áll-űrszelvény 
biztosítása, alépítmény, 
szegélyépítés, viacolor 
térburkolat 

9 000 

 Dózsa György út II. 
ütem 

 Járdaépítés csapadékvíz 
elvezetéssel meglévő 
engedélyezett terv alapján 

14 000 



 
 

 Bocskai utca 
(Szabadság út V. 
ütem) 

 Parkolóépítés meglévő 
engedélyes tervek alapján 

32 000 

 Szabadság út 
északi oldal 
(Szabadság út IV. 
ütem) 

 Parkolóépítés meglévő 
engedélyes tervek alapján 

65 000 

 Vasút utca  Parkolóépítés-engedélyes 
tervek elkészültek, 
engedélyezési eljárás 
lefolytatása szükséges 

26 000 

 Ybl Miklós utca 
(Skate Park 
mellett) 

 Parkolóépítés-engedélyes 
tervek elkészültek, 
engedélyezés indítható 

12 000 

 Dózsa Gy. út-Pátyi 
út kereszteződés 

 Gyalogátkelőhely kialakítás, 
járdaépítés közvilágítás 
fejlesztéssel, engedélyezett 
tervek alapján 

22 000 

 Ybl Miklós sétány-
Angeli út 

 Parkolóépítés csapadékvíz 
elvezetéssel, közvilágítás 
fejlesztéssel (tervdokumentáció  
engedélyezés előtt) 

65 000 

 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a gyalogátkelők, járdák, parkolók építési sorrendjének 
meghatározására és elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2018. április 10. 

 

Tarjáni István 

polgármester 

 

Készítette: Héjja Karolin 

Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 

 

 

 

 

 



 
 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

…/2018. (.) határozata 

 

az önkormányzati tulajdonban lévő járdák és buszvárók javításának, építésének 
sorrendjéről 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő járdák 
és buszvárók javításának, építésének sorrendjéről szóló előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 

1. az előterjesztésben foglaltak alapján a 2018. évben felújítandó és építendő 
járdák, gyalogátkelő helyek, buszmegállók, parkolók rangsorát az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 

 

 


