
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városüzemeltetési és Városfejlesztési tanácsnokként feladataimat érintő területeken az 

elvégzett munkákról az alábbiakban kívánom a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatni. 

Kerületünkben a kialakult vírushelyzet miatt jelentős összegek kerültek átcsoportosításra, de 

ezektől függetlenül sikerült keretet teremteni a városüzemeltetést és a közlekedést érintő 

felújításokra, korszerűsítésekre. 

 

2021. évi munkák előkészítése 

 

 Az idei évi út- és járda felújítási, parkoló építési és forgalomtechnikai kivitelezésekhez 

kapcsolódó szerződések megkötéseihez az önk. árajánlatokat kért be, a szerződések 

előkészítése van folyamatban. Ugyancsak ez vonatkozik az idei tervezési 

szerződésekre is. 

 

 

 A Miniszterelnökség – mint Támogató – a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat 

nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő 

költségvetési támogatást kíván nyújtani azoknak a fővárosi kerületi 

önkormányzatoknak, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 

rendelkeznek a fővárosi kerület belterületén található, a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló földút szilárd burkolattal történő ellátására. 

 

Az előzetes költségbecslések alapján a 4 db korábban megterveztetett utca 

kiépítésének becsült bekerülési költsége, melyre a támogatás igénybe vehető, bruttó 

300.588.680,-Ft, amihez bruttó 151.588.680,-Ft önerő biztosítása szükséges, 

149.000.000,-Ft maximális támogatás esetén. Pályázat beadásra került. 

 

Forgalomtechnikai kivitelezések:  

 

2 db új gyalogátkelőhely létesítésére a vállalkozási szerződést a tavalyi évben megkötöttük,  

a kivitelezések hamarosan megkezdődnek. A munkaterület átadás-átvétel megtörtént. A 

teljesítési határidő. 

Helyszínek: Péterhegyi út – Kapolcs utca és Brassó út – Tömös utca csomópont. 

 

 

Útkarbantartás 

 

Megrendelések:  útkarbantartás, egyéb: 61 db, 

      forgalomtechnika: 39 db, 

      földútjavítás: 5 db. 

 

A teljesítés folyamatos, az idei évi útkarbantartási és ütemezett kátyúzási szerződéseket 

megkötöttük. 

Most zárult le az ütemezett fasori gallyazás (véghatáridő május 31-e volt). Arról lesz egy 

részletes lista, hogy hol és mennyi fa lett ápolva ennek keretében.(3.névi beszámolóban). 

A parkfenntartáshoz csatolók egy táblázatot milyen szerződések vannak,azok teljesítése 

folyamatos.(1. melléklet) 

Lakossági kéréseket is folyamatosan teljesíti az Igazgatóság.(ha a kérés teljesíthető. 



 

Az időjárás (sok eső+napfény) okozott némi torlódást a kaszálás körül, de már kezdenek 

egyenesbe jönni kerület szerte. A legkorábban kaszált területeken, megkezdték a 3. kaszálási 

kört az alvállalkozók. Javasoltunk az osztálynak a fű hulladék gyűjtésére Big-Ben műanyag 

zsákokat. Ezekben lehetne gyűjteni a füvet. Zárt helyen lenne, nem bűzlene napokig a 

közterületen, míg elszállítják. 

Ebbe a konténerbe kb.500 kg-ig lehetne rakodni. 

Küzdünk a gyors növekedés és a toklász ellen. Mikor a kaszálások rendeződnek az egyéb 

munkafolyamatokat is elvégezésre kerülnek, sarabolás, kapálás, cserje-, sövénymetszés.   

 

 

Budapest, 2021. május 31. 

 

 

 

                                                                                          Budai Miklós 

 

 



2021. év megjegyzés

Ft-ban

835 500 000

parki és játszótéri gyorsszolgálat és karbantartás Konzorcium 15 000 000 2021. január 1-től december 31-ig

Parkfenntartás és parki fák, fasori fák fenntartása I. félév Konzorcium 235 000 000 2021. január 1-től július 31-ig

Parki  és fasori fák fenntartása Konzorcium 37 500 000 2021. január 1-től június 30-ig

Kiemelt parkfenntartás (Kelenföldi szabadidőpark, Bukarest u./Kult. kávézó, Gárdonyi, Gomba) I. félév Konzorcium 25 000 000 2021. január 1-től június 30-ig

Játszószerek karbantartása Konzorcium 36 000 000 2021. január 1-től december 31-ig

Wc üzemeltetés Prizma 11 000 000 2021. január 1-től december 31-ig

Fiatal fák fenntartása Prizma 5 400 000 2021. január 1-től december 31-ig

cserjesávok fenntartása Prizma 1 100 000 2021. január 1-től december 31-ig

kényszerkaszálás-parlagfű (közter) Konzorcium 6 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

kényszerkaszálás-parlagfű (önk.ingatlan) Konzorcium 14 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

Parkfelszerelés, utcabútor karbantartás, javítás Konzorcium 18 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

Vadgesztenye fák növ. - közter. 3x perm;  6 helyen szex csapda Konzorcium 6 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

Vadgesztenye fák növ. - magán és intézm. 2x perm.; vadgesztenye fák növ. - védett vízgyűjtő lombgyűjtés Konzorcium 3 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

Általános növényvédelem Konzorcium 8 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

Veszélyes helyek elbontása Konzorcium 40 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

Közterületi fák és cserjék ültetése és fenntartása Konzorcium 19 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

Automata öntöző hálózat karbantartás, Szökőkutak karbantartása Konzorcium 35 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

muskátli telepítés főútvonalakon Konzorcium 20 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

Aprítékolás Konzorcium 20 000 000 szerződés aláírásától dcember 31-ig

Parkfenntartás és parki fák, fasori fák fenntartása II. félév Konzorcium 206 500 000 augusztus 1-től december 31-ig

Parki  és fasori fák fenntartása Konzorcium 37 500 000 július 1-től december 31-ig

Kiemelt parkfenntartás (Kelenföldi szabadidőpark, Bukarest u./Kult. kávézó, Gárdonyi) II. félév Konzorcium 25 000 000 július 1-től december 31-ig

Eszközbeszerzés (napvitorla, sakkasztal, pad) Konzorcium 7 000 000 szerződés aláírásától december 31-ig

Karácsonyi fenyőfa állítás közterületen Konzorcium 4 500 000 július 1-től december 31-ig

Aláírt szerződés játszóterek őrzése Prizma 75 000 000 2021. január 1-től december 31-ig
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2021. év megjegyzés

Ft-ban

2 209 800

Szerződéskötés 

folyamatban
térinformatikai szoftver szerveres  + Web applikáció üzemeltetése Infogarden Kft. 2 209 800 2021. január 1-től december 31-ig

1. 3.5.2  sor   PARKFENNTARTÁS

2.03.01.03.02. sor Informatikai szolgáltatás

Aláírt szerződések

Elindított 

konzultációk


