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ELŐTERJESZTÉS 
Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről 

 
 
 
 
 
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szakmai egyeztetési fórumain felmerült 
Biatorbágy városközpontjának környezetrendezésére és fejlesztésére vonatkozó 
műszaki tervdokumentáció készíttetésének ötlete. 
 
A tervezési feladat fő célja a városközpont jelenlegi adottságai (szabad területek) 
alapján a legfőbb hiányosság orvoslása, tekintve hogy a város magterületén jelenleg 
nincsenek meg a város lakosságát központba vonzó, ott tartó, találkozási helyként, 
közösségi térként szolgáló funkciók, így pl. a városias gyalogos közlekedés illetve a 
nívós, kellemes, zavarásmentes környezetben történő séta, „elidőzés” lehetőségét 
biztosító felületek. A központ karaktere építészeti szempontból heterogén, kimagasló 
építészeti színvonalat mutató épülete nincs, hiányzik az építészeti hangsúly.  
 
Előbbiek alapján a feladat része környezetrendezési terv keretében a központ 
lehatárolt területén az alábbi kérdésekben javaslat megalapozása és megadása: 
 

- A városközponti sávban a közterületek strukturálása – játszótér, gyülekező 
pont, dísztér funkciónak megfelelő környezetalakítás (zöldfelületek, burkolt 
felületek, utcabútorok, közterületi építmények kialakítása, rendezése) 

- Javaslat egy városi piac elhelyezésére és egy építészeti hangsúlyt mutató 
épületre. 

- A Viadukt integrálása a városközponthoz. 
- Viadukttól a központot átszelő gyalogos és kerékpáros felület kialakítása. 
- A központot határoló utcák gépjármű forgalmának szabályozása. Gyalogos 

felületek prioritásának biztosítása 
- Szabadtéri rendezvénytér a Művelődési Központ mellett. 
- Művelődési Központ előtti területen Juhász Ferenc szobrának elhelyezése. 
- Városi piac elhelyezése az egykori vasúti területekre, a Művelődési Központ 

környékén. 
- Építészeti hangsúlyt adó, gyalogosokat vonzó épület helyének kijelölése. 
- Főtér rendezése. 
- Egyéb szobrok számára területek, helyszínek kijelölése. 
- Egykori szénledobó hasznosítási javaslata. 
- Híd szerep hangsúlyozása a Viaduktnál. 
- A Budapest-Balaton kerékpárút részeként megvalósítható Viadukt – 

Szabadság út – Szentháromság tér kerékpáros kapcsolat önálló kerékpárút 



 

 

típusú elhelyezési megoldásának vizsgálata (kialakítás, előny-hatrány, 
költségbecslés). 

- Művelődési Központ közvetlen környezetére kiviteli terv elkészítése, ennek 
részeként szükség szerint engedélyezési terv és építési engedély 
megszerzése. 

 
A fent részletezett tartalmú műszaki dokumentáció elkészítésére a hivatal bekért 
három ajánlatot, melyek a következők: 
 
1. BONUM VIA Kft. (1195 Budapest, Zrínyi u. 51.) 
 11.900.000 Ft + ÁFA = 15.113.000 Ft 
 
2. OPEN AIR DESIGN Kft. (1034 Budapest, Pacsirtamező u. 42-44. fsz.5.) 
 12.460.000 Ft + ÁFA = 15.824.200 Ft 
 
3. UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) 
 14.975.000 Ft + ÁFA = 19.018.250 Ft 
 
A megadott ajánlatok alapján javaslom megbízni a BONUM VIA Szaktanácsadó és 
Szolgáltató Kft-t.  
 
 
Biatorbágy, 2017. 03. 24. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről 
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. ajánlata alapján megbízza „Biatorbágy városközpont környezetrendezési terve és a 
Művelődési Központ környezete fejlesztésének kiviteli terve” elkészíttetése tárgyában 
a BONUS VIA Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft.-t, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, a Jegyzőt az 
ellenjegyzésre, 

3. a munka fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Főépítész 
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