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TÁJÉKOZTATÓ 

 
Az Angeli András és Lomb utca – Szegfű utca – Levél utcai csapadékvíz elvezetésről 

 

Tisztelt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság! 

A) Angeli András utcai csapadékvíz problémákról 

Az Angeli András út mélypontján folyamatosan problémát jelent a lezúduló csapadékvíz, 
melyet az ott lakó tulajdonos szenved el. Korábban beépítésre került az Angeli András úton 
fél pályán keresztbe egy csapadékgyűjtő rács. A funkcióját részben tölti be, mivel a nagy 
mennyiségű csapadékvíz csak egy részét vezeti el. A problémát még az is tetézi, hogy az 
Angeli András utca páros oldalán épült sorházaknál a magánterületekről kivezetésre kerültek 
a csapadékvizek a közterületre. Javaslom a megépült félpályás folyókát teljes 
útszélességben bővíteni. 

 

B) Lomb utca – Szegfű utca – Levél utca csapadékvíz elvezetéséről 

A Szabadság út páratlan oldalán keletkező csapadékvizet a Szegfű utca vonalától indulva a 
Lomb utcán, majd a Levél utcán keresztül a Füzes utcáról magánterületet érintve a Patak 
utcát keresztezve a Füzes-patakba kívánjuk vezetni. A Polgármesteri Hivatal erőfeszítéseket 
tesz annak érdekében, hogy az évtizedek óta mélypontban futó csapadékvíz elvezetését 
jogilag is tisztázni tudja. A Lomb utcában keletkező csapadékvizet szikkasztó árkok nyelik el, 
azonban az utca meredeksége és a lehulló csapadékmennyiség miatt szükség van zárt 
rendszerben elvezetni a fennmaradó csapadékvizet. A Levél utcában kialakításra került egy 
szikkasztó árok. Ez a csapadékvíz jelentős többségét elnyeli, de még mindig szükséges 
további elvezetés. A Füzes utca és a Patak utca közötti ingatlanokon a mélyvonalban 
szükséges szolgalmi jog bejegyzése mellett zárt csapadékcsatornát kialakítani, mely a 720 
hrsz. és a 7832 hrsz.-ú ingatlanokon keresztül vezetne. Megkerestük az ingatlanok 
tulajdonosait (4 fő), akik közül 2 fővel sikerült egyeztetni, a további 2 fő tulajdonost a mai 
napig nem értük el. Fentiek miatt kényszer szolgalmi jog bejegyzést kell kezdeményeznünk. 

Kérem Tisztelt Bizottságot a tájékoztatás elfogadására. 
 

Biatorbágy, 2022. november 9. 
Tarjáni István s.k. 

Polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 

/2022. (XI. 22.) határozata 
 

Az Angeli András és Lomb utca – Szegfű utca – Levél utcai csapadékvíz elvezetésről 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága elfogadja az 
Angeli András és Lomb utca – Szegfű utca – Levél utcai csapadékvíz elvezetésről a 
tájékoztatót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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