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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő 
kérdésekről 

 

Előzmények 
 

I. 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási bizottsága 2012. 
09. 03-i ülésén felkérte a hivatalt, hogy készüljön forgalomtechnikai terv a torbágyi 
iskolaépület környékére reggeli és délutáni közlekedési káosz megszüntetése 
érdekében. A hivatal tervező bevonásával a forgalmi rend helyreállítására javaslatot 
terjesztett elő. A javaslat nem tartalmazott egyirányúsítási javaslatot, azaz parkoló és 
járda megoldással kezelte volna a folyamatos haladást. 
 

II. 

2013. január 21-i Oktatási Bizottságon a bizottság tagjai nem értettek egyet az 
elkészítetett javaslattal. A Bizottság felkérte a hivatalt, bízzon meg egy 
közlekedésmérnököt, annak megvizsgálására, hogyan lehet forgalomszervezési 
eszközökkel (időszakos vagy állandó egyirányúsítás, parkolás tiltás és 
engedélyezés) enyhíteni az iskola körüli forgalmi problémákat. A felkért szakember 
konzultáljon az iskolaigazgatókkal, a bizottság elnökével és a hivatal illetékes 
szakemberével és kapja meg a szülői kezdeményezésre született és Rack Ferencné 
által a bizottsági ülésen bemutatott forgalmi rend javaslatot is.  

 

III. 
Az Oktatási Bizottság javaslatait és a szülők által bemutatott forgalmi rend javaslatot 
a tervezőnek eljuttatta a hivatal. A megfelelő tervek elkészítése érdekében az érintett 
felek részvételével egyeztető tárgyalást került összehívásra 2013. január 28-ára. Az 
egyezetésen az alábbi vélemények, javaslatok hangzottak el. 

 Forgalmi jelzőtáblával egyirányúsítani a Kossuth Ferenc utcától a Karinthy 
utcát a vasútállomás irányába, de legyen lehetőség a Kossuth Lajos utcából a 
Kossuth Ferenc utcába behajtani. 

 Forgalmi jelzőtáblával egyirányúsítani Karinthy utcát a Meggyfa utca és az 
Iskola köz között a vasút állomás irányába,  

 Forgalmi jelzőtáblával egyirányúsítani az Iskola közt az Iskola utca irányába. A 
lakó-pihenő övezeti táblát le kellene venni az Iskola közről 

 megállni tilos tábla kihelyezése a Meggyfa utcai parkolókkal szemben, pollerek 

kihelyezésével együtt 

  45 fokos, murvás parkoló kialakítása a Karinthy-Meggyfa sarkon 

 



 2 

IV. 
Az Oktatási Bizottság 2013. február 18-án megtartott ülésén a bizottság a Karinthy 
utcai iskolaépület környékének forgalmi rendjéről szóló szakértői javaslathoz az 
alábbi kiegészítéseket elfogadta és felkérte a hivatalt hogy az elfogadott javaslatok 
beépítése céljából az anyagot a szakértővel dolgoztassa át oly módon, hogy az új 
forgalmi rend 2013 áprilisában bevezetésre kerüljön. 

 A vasútállomásnál található volt buszforduló legyen valós körforgalom. 

 Az Iskola köz ne egyirányú utca legyen, hanem a Karinthy utca felől preferált 

forgalmi irányú. 

 A körzet belépési pontjain (Meggyfa utca, Karinthy utca a Vasútállomás felől, a 

Kossuth Lajos utca, Kossuth Ferenc utca) kerüljön kihelyezésre „Lakó és 

pihenő övezet” tábla 

 Várakozni tilos táblával védett, járdával ellátott, gyors kiszállás lehetősége 

legyen biztosítva az iskola Karinthy F. utca felőli bejáratánál. 

 
V. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 2013. február 19. –én megtartott 
ülésén a bizottság javasolta, hogy a Karinthy Frigyes utcában a járda kerüljön 
felfestésre a másik oldalon, valamint a most lezárt lépcsős bejárat kerüljön 
megnyitásra.  
A bizottság javasolta, az Iskola utca kerüljön összekötésre a Meggyfa utcával az 
iskola területén történő utca létesítésével.  
A bizottság javasolta a támfal beljebb hozását az iskola irányába, ahol az így nyert 
területen parkolók kerülnének kialakításra.  
A bizottság javasolta az iskola területén az Iskola utca felől murvás parkoló 
kialakítását. 
A bizottság a határozati javaslatot támogatta alábbi módosítások prioritási 
sorrendjében:  
1) U-1 szerinti terv, 2) Iskola utca felőli oldalon parkoló kialakítása az iskola területén, 
valamint járdaépítése 3) Iskola utca összekötése a Meggyfa utcával. 

 
VI. 

Összegezés 
 

A bizottsági javaslatok alapján a feladatok elvégzését az alábbi időbeli ütemezéssel 
javaslom: 
 
I. ütem 
U-1 szerinti terv, módosítva: 
Az Iskola köz ne egyirányú utca legyen, hanem a Karinthy utca felől preferált forgalmi 
irányú. 
A körzet belépési pontjain (Meggyfa utca, Karinthy utca a Vasútállomás felől, a 
Kossuth Lajos utca, Kossuth Ferenc utca) kerüljön kihelyezésre „Lakó és pihenő 
övezet” tábla 
Tervezett határidő: geodéziai felmérést és közlekedés felügyeleti jóváhagyást 
követően azonnal 
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II. ütem: 
Iskola utca felőli oldalon parkoló kialakítása az iskola területén, valamint ingatlanon 
belüli járda építése  
Tervezett határidő: 2013.08.31. 
 
III. ütem  
1. A Karinthy Frigyes utcában a kijelölt gyalogos sáv kerüljön felfestésre a másik 
oldalon, valamint a most lezárt lépcsős bejárat kerüljön megnyitásra.  
2. A bizottság javasolta a támfal beljebb hozását az iskola irányába, ahol az így 
nyert területen parkolók kerülnének kialakításra. Várakozni tilos táblával védett, 
járdával ellátott, gyors kiszállás lehetősége legyen biztosítva az iskola Karinthy F. 
utca felőli bejáratánál. 
3. 45 fokos, murvás parkoló kialakítása a Karinthy-Meggyfa sarkon 
Tervezett határidő: geodéziai felmérés, tervezés, építési engedély beszerzése, 
kiépítés 2014.08.31 
 
IV. ütem  
A vasútállomásnál található volt buszforduló legyen valós körforgalom. 
Tervezett határidő: geodéziai felmérés és a forgalom technikai eszközökkel (közúti 
táblákkal) történő forgalom irányítás megrendelését követően. 
 
V. ütem  
Iskola utca összekötése a Meggyfa utcával.  
Tervezett határidő: Ingatlan rendezés önálló döntést igényel 
 
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg 
döntését. 

 

Biatorbágy, 2013. február 12. 

 

            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Dobosy Gáborné Beruházási és vagyongazdálkodási osztályvezető 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2013.(      )Öh. számú határozata 

Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő 
kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karinthy utcai általános 
iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 

A képviselő-testület a feladatok ütemezését az alábbi sorrend szerint hagyja jóvá: 

I. ütem 
U-1 szerinti terv, módosítva: 
Az Iskola köz ne egyirányú utca legyen, hanem a Karinthy utca felől preferált forgalmi 
irányú. 
A körzet belépési pontjain (Meggyfa utca, Karinthy utca a Vasútállomás felől, a 
Kossuth Lajos utca, Kossuth Ferenc utca) kerüljön kihelyezésre „Lakó és pihenő 
övezet” tábla 
Tervezett határidő: geodéziai felmérést és közlekedés felügyeleti jóváhagyást 
követően azonnal 
 
II. ütem: 
Iskola utca felőli oldalon parkoló kialakítása az iskola területén, valamint ingatlanon 
belüli járda építése  
Tervezett határidő: 2013.08.31. 
 
III. ütem  
4. A Karinthy Frigyes utcában a kijelölt gyalogos sáv kerüljön felfestésre a másik 
oldalon, valamint a most lezárt lépcsős bejárat kerüljön megnyitásra.  
5. A bizottság javasolta a támfal beljebb hozását az iskola irányába, ahol az így 
nyert területen parkolók kerülnének kialakításra. Várakozni tilos táblával védett, 
járdával ellátott, gyors kiszállás lehetősége legyen biztosítva az iskola Karinthy F. 
utca felőli bejáratánál. 
6. 45 fokos, murvás parkoló kialakítása a Karinthy-Meggyfa sarkon 
Tervezett határidő: geodéziai felmérés, tervezés, építési engedély beszerzése, 
kiépítés 2014.08.31 
 
IV. ütem  
A vasútállomásnál található volt buszforduló legyen valós körforgalom. 
Tervezett határidő: geodéziai felmérés és a forgalom technikai eszközökkel (közúti 
táblákkal) történő forgalom irányítás megrendelését követően. 
 
V. ütem  
Iskola utca összekötése a Meggyfa utcával.  
Tervezett határidő: Ingatlan rendezés önálló döntést igényel 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. 12. 31. 

 Tarjáni István Dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
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Iskola és környéke
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