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Biatorbágy, Turista út – 1-es dűlő kereszteződésénél lévő illegális 

hulladéklerakó megszüntetése 
 

Biatorbágy, Turista út és az 1-es dűlő kereszteződésében évek óta rendszeresen 
illegális hulladéklerakás folyik. Ennek egyik oka, hogy a környék útjain a 
szemétszállító autó nem tud közlekedni, ezért a lakosság itt rakja le az elszállításra 
váró szemetét, másik oka, „a szemét szemetet vonz” elv alapján a máshonnan 
ideszállított és lerakott mindenféle vegyes hulladék, lom. 

A helyzet megoldására a Városgondnokság egy - csak a hulladékszállítási 
szerződéssel rendelkező lakosok számára hozzáférhető – zárt tároló kialakításának 
lehetőségét dolgozta ki. 

A helyszín adottságai (a Turista út keskenysége) és a hulladéktároló méretei miatt a 
tároló kialakításához a magántulajdonban lévő 0159/2. hrsz.-ú ingatlan el nem 
kerített részén egy kb. 30-35 m2-es terület használatára van szükség. 

A 0159/2. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa abban az esetben járul hozzá a 
hulladéktáróhoz szükséges terület használatához, valamint a tulajdoni lapon – az 
Önkormányzat részére - szolgalmi jog bejegyzéséhez, ha az Önkormányzat a 
jelenleg zúzottköves burkolatú Turista út - az Iharos dűlő és az 1-es dűlő közötti 
szakaszát - pormentes felülettel látja el, tekintettel arra, hogy az utat a konténeres, 
illetve szemétszállító cég teherautói rendszeresen használni fogják. 

I. 

Az Út-Közmű-Gép Kft. (aki Biatorbágy területén az útfelújítási munkákat végzi) 
árajánlata alapján kb. 1200 m2 „AC 11” aszfaltburkolatot kellene készíteni 4 cm 
vastagságban, 40 fm szegély építésével, melyek költsége bruttó 6,2 millió forint. 

Az egyszerűsített tervezési költségekre és kitűzés költségeire figyelemmel a 
vízelvezetés megoldására, ami érintheti a 0159. hrsz.-ú ingatlan határánál lévő, az 
Iharos csapadékvizét elvezető árkot is, valamint a 9502. hrsz.-ú (Turista út) 
szabályozásával kapcsolatos egyéb munkákat, melyek elvégzésére 3,2 millió Ft-os 
kerettel számolunk, mindösszesen: 9,4 millió Ft. 
 
II. 
A megfigyelő kamera-rendszer kiépítésének költsége: 3,2 millió forint, a kamera-
rendszerhez, (valamint a zárt tároló beléptető rendszeréhez is) ajánlott hálózati 
elektromos betáplálást biztosítani, amely külön mérőszekrény kialakításával oldható 
meg, mely kialakításának költsége 5-600 ezer forint, mindösszesen: 3,8 millió Ft. 

 



III. 
Az adatátvitelhez, mivel a helyszínen még nincs kiépített internetes hálózat, ezért 
vagy mobil-internet igénybevételére van szükség, ami kameránként 1 db előfizetést 
jelent, vagy a Határkereszt sétány sarkától (kb. 300 méter) kiépíttethető a vezetékes 
hálózat. A vezetékes internetes hálózattal kapcsolatban referenciaként a Kolozsvári 
utcai sportpálya megfigyelő rendszerét említjük meg, aminek megfigyelő központja a 
rendőrségen van elhelyezve. A mobil internetes adatátvitel költségeit jelenleg nem 
ismerjük, az árajánlat nem számol a megfigyelő központban szükséges 
fejlesztésekkel sem, melyek elvégzésére bruttó 1,8 millió Ft-os kerettel számolunk. 
 
Az illegálisan lerakott hulladék elszállítására a két lerakó figyelembe vételével éves 
szinten 20-25 millió forintot költünk. Ha ezen a helyszínen sikerül felszámolni a 
hulladék illegális lerakását, úgy a megtakarítás majdnem fedezné a ráfordított 
költségeget. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illegális hulladéklerakó felszámolása 
és a szerződéssel rendelkező lakosság hulladéktárolásának, annak elszállításának 
érdekében támogassa a Turista út pormentes burkolattal történő ellátását. 
 
Biatorbágy, 2016. április 22. 

 
 Tarjáni István s.k. 

 polgármester 
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Biatorbágy, Turista út – 1-es dűlő kereszteződésénél lévő illegális 
hulladéklerakó megszüntetésével kapcsolatos munkákról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 
Turista út – 1-es dűlő kereszteződésében lévő illegális hulladéklerakó 
megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést. 

A Képviselő-testület az illegális hulladéklerakó felszámolása érdekében támogatja a 
Turista út Iharos dűlő és 1-es dűlő közti szakaszának pormentes burkolattal történő 
ellátását. 

A Képviselő-testület a 2016. évi „általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra” 
költségvetési keret terhére bruttó 15 millió Ft keretösszeget hagy jóvá. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Turista út Iharos dűlő és 
az 1-es dűlő közti szakaszának pormentes burkolattal történő ellátására az 
egyszerűsített tervek elkészítésére és a kivitelezés megrendelésére a szerződéseket 
megkösse, 
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