
SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE      
Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:      

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Bükkös patak revitalizációs tervezésének indításáról 

 
 

Vezetői összefoglaló: 

Szentendrei Bükkös patak revitalizációs tervezési koncepciójára, a patak környezetvédelmi, árvízvédelmi, vagyonvédelmi 

felülvizsgálatára, annak rekreációs célú fejlesztésére vonatkozó program tervezet indításához szükséges a döntés 

meghozatala. 

 

Pénzügyi kihatás: 4,2 millió forint +áfa 

 

Részletes kifejtés: 

A szentendrei Bükkös patak revitalizációs fejlesztése sok évtizedes adóssága a városnak. A változó időjárási anomáliákból 

következő villámárvizek erőssége és gyakorisága súlyosbodott az elmúlt évtizedekben. Ennek megfelelőképpen fontos 

felülvizsgálnunk a Bükkös patak környezetvédelmi, árvízvédelmi és vagyonvédelmi helyzetét is. A hirtelen lehulló csapadék 

következtében létrejövő áradások nagymennyiségű hordalékot is megmozgatnak, melyek nem csak káros eróziós folyamatokat 

jeleznek, hanem károsítják a kiemelt természetvédelem alatt álló Bükkös patak völgyének területét is. Fontos, hogy készüljön egy 

átgondolt és jól megtervezett vízáramlási, hordalékfogási, vagyon, árvíz és környezetvédelmi koncepció, mely kiemelt figyelmet 

fordítana a Szegedi utcai játszótértől a Bükkös patak torkolatáig terjedő patakszakaszra. Ezen területen a régi, sérült, funkcióját 

vesztett nyílt betoncsatorna szükségességének felülvizsgálata is indokolt. Fontos átgondolni a szűk mederbe kényszerített patak 

fejlesztését szabadidős és rekreációs tevékenységek céljából.  

 

A 2020. október 14-i képviselő-testületi ülésen hozott határozatnak eleget téve a Bükkös patak revitalizációja érdekében 

előterjesztést szükséges készíteni a revitalizációs terv előkészítése tárgyában annak érdekében, hogy döntés születhessen a jövő évi 

költségvetés terhére történő tervezhetőségről. 

A bekért indikatív árajánlat alapján a tervezés összköltsége 4,2 millió forint + ÁFA: 

- Felmérés költsége 1 millió forint + ÁFA;  

- Koncepció terv költsége 1,2 millió forint + ÁFA;   

- Engedélyezés 1,5 millió forint + ÁFA; 

- Kivitelezési terv nettó 0,5 millió forint + ÁFA, 

mely összegre tekintettel a tervet készítő nyertes cég kiválasztása az Önkormányzat beszerzési szabályzatának hatálya alá tartozik. 

 

A beszerzési eljárás kiírásához a Polgármester jóváhagyása szükséges. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is 

érinti.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 
Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (XI.03.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt, hogy 

 

1. a Bükkös patak revitalizációjának érdekében szükségesnek tartja a revitalizációs terv elkészítését, ezért beszerzési eljárást 

indít, 

2. a tervezési szakaszban, előreláthatólag 2021. január, februárban lakossági tervezést és fórumokat hirdet meg, valamint civil és 

szakmai szervezetekkel egyeztet, 

3. a döntés pénzügyi kihatását a 2021. évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi és a Környezetvédelmi Alap terhére 

biztosítja a szükséges fedezetet. 

 

 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:   1. pont 2020. december 31. 

 2. pont 2021. február 28. 

 3. pont: 2021. február 28. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

Szentendre, 2020. november 24. 

                            Fülöp Zsolt 

     polgármester 

 

 

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

Szentendre, 2020. november 24. 

 

                       

dr. Schramm Gábor           
    jegyző  

 

A döntés a 2021. évi költségvetésben a környezetvédelmi alap terhére betervezésre kerül.  

Szentendre, 2020. november 24. 

 

                      Novák Andrea 
                     pénzügyi irodavezető 

 

Előkészítette:  

 

 

Hazai Attila Gyula 

főkertész és környezetvédelmi ügyintéző 

 

 

Ellenőrizte:  

 

 
Hámornyikné Csemeczki Zita         dr. Klúcsó Anita 

irodavezető                jogtanácsos 

 

 

 

 

 


