
A ..../GB/2018. (V.16.) számú határozat melléklete 
Döntés a meg nem valósult beruházások, felújítások terveinek selejtezéséről 

Leltár 
 

az Önkormányzat 
 

Egyéb építmények folyamatban lévő beruházásának (felújításának) állományáról 
 

 

Sorszám Megnevezés 
Beruházás (felújítás) 

összege (Ft) 

1. XI. Lappantyú u., Rózsabarack u. kiépítése  

 
- szilárd burkolatú úttá való kiépítés tervezése 
  (56758 sz. számla) 

2.878.000 

 
- szilárd burkolatú úttá való kiépítés tervezése 
  (56776 sz. számla) 

1.332.000 

 

- útügyi hatósági díj 
  (10-4658/2/2007 
   10-4659/2/2007 
   10-4660/2/2007) 

183.600 

 
- földút átépítése aszfaltúttá 
  (2007/163 sz. számla) 

14.498.742 

 Összesen: 18.892.342 

2. 

XI. Arany D. tér, Csurgói út, Herend utca, 
Kanizsai utca és Tölcsvár utca meghatározott 
szakaszainak burkolattechnikai 
szakvélemények elkészítése 
(389460 sz. számla) 

5.700.000 

 Összesen: 5.700.000 

3. XI. Hosszúréti utcák útépítése  

 
- engedélyezési tervdokumentáció 
  (K-396/2007 sz. számla) 

5.198.400 

 
- engedélyezési tervek 
  (K-417/2007 sz. számla) 

1.299.600 

 Összesen: 6.498.000 

4. 

XI. Parkoló tervezés Gazdagréti lakótelep 
Menyecske utca  
Etele u. 
(023051 sz. számla) 

3.960.000 

 Összesen: 3.960.000 

5. 
XI. Hosszúréti és Kányakapu utcában földút 
átépítése 

 

 
- engedélyezési terv elkészítése 
  (000012/2008 sz. számla) 

784.000 

 Összesen: 784.000 
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6. XI. Köbölkút utca felújítása  

 
- kiviteli terv elkészítése 
  (000013/2008 sz. számla) 

900.000 

 Összesen: 900.000 

7. 
XI. Hosszúréti út (Budaörsi út – Medvetalp 
u. közötti szakasz) útépítés 

 

 
- kiviteli terv előkészítő munkák 
  (850696 sz. számla) 

600.000 

 
- kiviteli terv elkészítése 
  (0129965 sz. számla) 

7.800.000 

 
- kiviteli terv, vízjogi engedély 
(AB7S-A 227464 sz. számla) 

600.000 

 Összesen: 9.000.000 

8. 
XI. Szerémi út, Prielle Kornélia utca és 
Hauszmann Alajos utca közötti szakasz 
szervízútja 

 

 
- engedélyezési és kiviteli terv elkészítése 
  (1. sz. részszámla) 

3.072.000 

 Összesen: 3.072.000 

9. XI. Rózsabarack utca útépítés  

 
- Rózsabarack utca kiviteli tervei 
  (025876 sz. számla) 

1.224.000 

 Összesen: 1.224.000 

10. XI. kerületi támfalak átépítése  

 
- engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 
  (10/2008 sz. számla) 

2.202.000 

 Összesen: 2.202.000 

11. XI. Nagyszeben tér 1-2. parkolók  

 
- kiviteli tervek elkészítése 
  (K-497/2008 sz. számla) 

1.500.000 

 Összesen: 1.500.000 

12. 
XI. Hamzsabégi út 60. sz. mögött 
zajárnyékoló fal 

 

 
- tervezés és teljes körű engedélyezés 
  (2008/00022 sz. számla) 

2.880.000 

 Összesen: 2.880.000 
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13. 
XI. Budaörsi út – Dayka Gábor utca – 
Törökbálinti út – Gazdagréti út által határolt 
terület csapadékvíz elvezetése 

 

 
- tanulmányterv 
  (JY9LA 0017642 sz. számla) 

6.000.000 

 Összesen: 6.000.000 

14. 
XI. Rétköz utca melletti szervizút hosszában 
kerékpáros útvonal kijelölése, valamint 
forgalomakadályozó kapuk  

 

 
- kiviteli tervének elkészítése 
  (P2009/46 sz. számla) 

1.200.000 

 Összesen: 1.200.000 

15. 
XI. Rózsabarack utca – Gazdagréti tér 
gyalogos kapcsolat 

 

 
- egyesített terv 
  (P2009/100 sz. számla) 

3.125.000 

 Összesen: 3.125.000 

16. 
XI. Holdvilág, Menta, Köbölkút, 
Lágymányosi, Albert utcák felújítása 

 

 
- mérnöki útterv és költségbecslés 
  (AB7S-A 013171 sz. számla) 

3.803.256 

 Összesen: 3.803.256 

17. 
XI. Adony, Alsókubin, Apahida, Fejér Lipót, 
Náday, Ormay, Oroszvég, Tardoskedd, 
Tibavár, Ugron, Újházy utcák felújítása 

 

 
- mérnöki útterv és költségbecslés 
  (AJ7S-H 282102 sz. számla) 

6.942.464 

 Összesen: 6.942.464 

18. XI. Fogócska utca parkolás  

 
- parkolás megoldása 
  ( K-610/2010. sz. számla) 

287.500 

 Összesen: 287.500 

19. 
XI. Hamzsabégi út – Szerémi sor 
Fehérvári út és Baranyai út közötti szakasz 
szőnyegezés 

 

 
- szőnyegezési terv elkészítése 
  (AH7S-D 309378. sz. számla) 
  (AH7S-D 309386. sz. számla) 

 
800.000 

2.000.000 

 Összesen: 2.800.000 
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Sorszám Megnevezés 
Beruházás 
összege (Ft) 

1. 
XI. Szőlőlugas u. (Hosszúréti u. – 
vízelválasztó) csapadékvíz csatorna 

 

 
- kiviteli terve 
  (P0800139 sz. számla) 

576.000 

 
- kiviteli terve 
  (P0800337 sz. számla) 

144.000 

 Összesen: 720.000 

2. 
XI. Medvetalp utca (Hosszúréti út – 
Madárhegy utca között) ivóvíz ellátás 

 

 
- kiviteli terveinek elkészítése 
  (P0800347 sz. számla) 

640.000 

 
- kiviteli terveinek elkészítése 
  (P0800434 sz. számla) 

160.000 

 Összesen: 800.000 

3. 
XI. Bártfai utca 
Fehérvári út – Tétényi út közötti szakasz 

 

 
- döntés előkészítő tanulmány elkészítése 
  (CK8SA0129985 sz. számla) 

2.400.000 

 Összesen: 2.400.000 

4. XI. KIP – külső ivóvíz- és tűzivíz hálózatok  

 
- műszaki szakértői tevékenység 
  (DS-000084/2009. sz. számla) 

500.000 

 Összesen: 500.000 

5. 
XI. Duránci utca csapadékvíz elvezető csatorna 
XI. Kányakapu utca vízellátás 

 

 

- kiviteli terveinek elkészítése, (Kányakapu 
utca) vízellátási tervei vízjogi létesítési 
engedélyének meghosszabbítása 
közműegyeztetéssel együtt   

  (JY9LA 0095040. sz. számla) 

3.787.500 

 Összesen: 3.787.500 

6. XI. Hosszúréti utca vízellátása  

 
- vízjogi létesítési engedély 
  (KTVF: 35978-2/2010. sz. végzés) 

50.000 

 Összesen: 50.000 

7. 
XI. Gépész utca – Alabástrom utca közötti 
szakaszon a meglévő vízvezeték kiváltása 

 

 
- meglévő vízvezeték kiváltásának tervezése 
  (JY9LA 0095039. sz. számla) 
  (JY9LA 0095044. sz. számla) 

 
980.000 
245.000 
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 Összesen: 1.225.000 

 

Sorszám Megnevezés 
Beruházás (felújítás) 

összege (Ft) 

1. 
XI. Rózsatő u. tanulmányterv 
(291 sz. számla) 

1.437.500 

2. 
XI. Bocskai – Daróczi út egyesített terve 
(K-118/2003 sz. számla) 

1.675.000 

3. 
XI. Kelenhegyi út – Gellért tér – Mányoki út  
egyesített terve 
(K-77/2003 sz. számla) 

500.000 

4. 
XI. Beregszászi út geodéziai felm. kiviteli terve 
(3524189, 3524190 sz. számla) 

1.037.500 

5. 

XI. Tétényi út – Shell töltőállomás 
(Sárbogárdi út) jelzőlámpás csomópont 
engedélyezési terve 
(K-156/2004 sz. számla) 

1.487.500 

6. 
XI. kerület területén útépítés 
(526 sz. számla) 

1.800.000 

7. 
XI. Brassói út – Rétifű út tervezési díja 
(0073785 sz. számla) 

7.200.000 

 Mindösszesen: 
15.137.500 

 
 

Sorszám Megnevezés 
Beruházás (felújítás) 

összege (Ft) 

1. 
XI. Járdafelújítások, parkoló építések                  
(engedélyezési és kiviteli tervek) 
(00047/2011. sz. számla) 

4.856.250 

2. 
XI. Törökbálinti út, Oltvány utca 
(engedélyezési és kiviteli tervek) 
(2. sz. részszámla) 

1.767.840 

3. 
XI. Rózsabarack utca 
(kiviteli tervek) 
(0322584 számla) 

3.962.400 

4. 

XI. Járdafelújítások 
(00028/2013 sz. számla) 
- kiviteli terve 
  (P0800337 sz. számla) 

1.219.200 

 

XI. Medvetalp utca (Hosszúréti út – 
Madárhegy utca között) ivóvíz ellátás 
- kiviteli terveinek elkészítése 
  (P0800347 sz. számla) 
- kiviteli terveinek elkészítése 
  (P0800434 sz. számla) 

2.400.000 

 
XI. KIP – külső ivóvíz- és tűzivíz hálózatok 
- műszaki szakértői tevékenység 
(DS-000084/2009. sz. számla) 

500.000 
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XI. Duránci utca csapadékvíz elvezető 
csatorna, XI. Kányakapu u. vízellátás 
- kiviteli terveinek elkészítése, (Kányakapu utca) 
vízellátási tervei vízjogi létesítési engedélyének 
meghosszabbítása közműegyeztetéssel együtt 
   (JY9LA 0095040. sz. számla) 

3.787.500 

 
XI. Hosszúréti utca vízellátása 
- vízjogi létesítési engedély 
(KTVF: 35978-2/2010. sz. végzés) 

50.000 

 
 
 

XI. kerület Ördögorom út útépítés 
- engedélyezési terv elkészítése részszámla(02016-
6 sz. számla) 3.120.000,-  
- engedélyezési terv elkészítése végszámla(02016-
36 sz. számla) 780.000,- 

3.900.000 

 
XI. kerület Egér út, Bazsalikom u. buszmegálló 
- közműépítési tervek 1. részszámla 
(00032/2016 sz. számla) 

2.800.000 

 

XI. Tomaj u. 2., Oltvány u. 20/c víznyelőaknák 

- kiviteli tervezése 

Tomaj u.          200.000 

Oltvány u.        200.000 

(LJ9SA0868509 sz. számla)  

400.000 

 Mindösszesen: 
25.643.190 

 
 

Sorszám Megnevezés 
Beruházás (felújítás) 

összege (Ft) 

1. 

XI. Teleki Blanka ált. isk., Grosics Gyula ált. isk., 
Újbuda Sport Centrum talajvizsgálat 
- talajvizsgálati jelentés 
(REA000011/2014 sz. számla) 
  

335.500 

 




