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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Busz várakozó helyek kialakításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy területén jelenleg a Volánbusz üzemelteti a közösségi közlekedést. Működnek 
továbbá autóbuszos szolgáltatást nyújtó magáncégek is, illetve Biatorbágy Város 
Önkormányzata is a közeljövőben tervezi helyi autóbuszos közlekedés kialakítását. 
A fenti szolgáltatásokhoz szükséges autóbuszok tárolása, parkoltatása a mai napig nem 
megoldott településünkön. Biatorbágy Város Képviselő-testületének 7/2015. (V. 8) számú, a 
közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletének 15.§. 13. 
bekezdése kimondja: „Nem adható közterület-használati hozzájárulás (…) 12 főnél nagyobb 
befogadóképességű autóbusz közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt 
közterületeket.” Ki kell tehát jelölni azokat a közterületeket, ahol a menetidőn kívüli tárolás 
megoldható. Az egyre növekvő igény kiszolgálására egybefüggő, az érintett feleknek reális 
megoldást nyújtó terület nem áll rendelkezésre, az ilyen jellegű kialakítás pedig aránytalanul 
nagy költséget jelentene. 
Megvizsgálva a célra alkalmas területeket az alábbi helyeken lehetséges autóbusz 
parkolóhelyek kialakítása (térképrészletek az 1. sz. mellékletben): 

- Hársfa utca használaton kívüli buszmegállója (1 db) 
- A P+R parkoló ÉNY-i vége (8-10 db) 
- Uray Géza utca buszforduló (2 db) 
- Dózsa György út buszöböl (2-3 db) 
- Vasútállomás melletti szerviz út (5-6 db) 

 
A megvalósításhoz minden esetben jelzőtáblák elhelyezésére, illetve felfestésre van 
szükség, ami költségkímélő megoldás jelent. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 
az autóbusz parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Biatorbágy, 2018. szeptember 10. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

Készítette: Váczi András 
Ellenőrizte: Horváth Mónika 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (IX. 27.) határozata 

Busz várakozó helyek kialakításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Autóbuszok Biatorbágy 
közterületein történő parkolásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban 
foglaltakat elfogadja, és az alábbi döntést hozza: 
 

1. jóváhagyja autóbusz parkolóhelyek kijelölését az alábbi helyeken és 
darabszámban: 

a. …………………..-nél ……. db 
b. …………………..-nél ……. db 
c. …………………..-nél ……. db 
d. …………………..-nél ……. db 

 
 

 
 
Határidő: 2019. november 10. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály  



 
 
 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

 
 

HÁRSFA UTCAI HASZNÁLATON KÍVÜLI BUSZMEGÁLLÓ (1 DB) 



 
  



 

 
 

VASÚTÁLLOMÁS P+R PARKOLÓ ÉNY-I RÉSZE 
  



 

 
 

URAY GÉZA UTCA BUSZFORDULÓ 
  



 

 
 

DÓZSA GYÖRGY ÚT MEGLÉVŐ BUSZÖBÖL 



 

 
 

VASÚTÁLLOMÁS MELLETTI SZERVIZ ÚT 
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