BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUSZBEMUTATÓ ÉS ÚTÁTADÓ RENDEZVÉNY
IDŐPONT: 2019. AUGUSZTUS 29. 16.00 – 19.00.
16.00- a helyi közösségi közlekedés új midibuszainak megtekintése a fő téren
18.00- a belterületi utak ünnepélyes átadása
18.30- a midibuszok megáldása és próbajárata a felújított utak érintésével
HELYSZÍN: 2051 Biatorbágy Baross Gábor 2/a előtti Fő tér, valamint Baross Gábor utca, Petőfi
Sándor utca találkozása a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati épülete melletti útszakasz és parkoló.

TÁJÉKOZTATÓ
Befejeződött a belterületi utak korszerűsítése Biatorbágyon, elindul a helyi közösségi
közlekedés.
Augusztusban befejeződött az útfelújítás a projektbe bevont (Árpád utca, Attila utca,
Dévay utca, Géza fejedelem utca, Petőfi utca, Szily utca) utcákban. A munkálatokra
közel 150 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a Pénzügyminisztériumtól.
A fent említett utcáknak az állapota már jó ideje indokolta a teljes körű beavatkozást: A
megújított burkolatok nagyobb teherbírást, jelentősebb teljesítőképességet eredményeztek,
továbbá nőtt a forgalombiztonság. A járhatóság jelentősen javult, a gépjárművek állapota
kevésbé romlik, és csendesebbek lettek az utcák a simább aszfalt miatt.
Az útszakaszokhoz kapcsolódóan közlekedésbiztonsági elemeket is kiépítettek, így 5 db
jelzőtábla, gyalogos átkelőhely kiegészítő felfestések, útszegélyek, forgalomlassító küszöbök
teszik biztonságosabbá az itt élők és erre közlekedők életét. Emellett a zöldfelületet is sikerült
fejleszteni: a projekt keretében 36 darab fát ültettek a kivitelezők és 1948 négyzetméternyi
területet füvesítettek. Ezzel a felújított útszakaszok környezetrendezése is megtörtént.
A megvalósult projekt jelentősen kényelmesebbé teszi a munkába járást, elősegíti a
munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését, közvetve még a gazdálkodó szervezetek
működési feltételeit javítja, valamint jelentősen hozzájárul a városban idén szeptember 2-án
induló helyi közösségi közlekedés működéséhez.
Az útátadó rendezvényen 16.00 órától a HOMM Kft., mint a helyi buszjárat üzemeltetője állítja
ki a midibuszokat, amelyeket az érdeklődők kívülről, belülről megtekinthetnek. Az információs
sátorban a közösségi közlekedés szervezői mutatják be a ViaBusz honlapot, a jegyvásárlási
szoftvert, valamint részletes tájékoztatást adnak a járat használatáról.
Tarjáni István polgármester 18.00 órakor ünnepélyes keretek között, egy helyszínen
jelképesen adja át a frissen felújított utcacsoportot, majd az érdeklődők a midibuszokkal
próbakörre indulhatnak, amely érinti a felújított útszakaszokat is.
Az útfelújítás beruházáshoz elnyert 149 997 112 forintos támogatást a „Önkormányzati
tulajdonú szilárd burkolatú belterületi utak korszerűsítése Biatorbágyon” címmel benyújtott
pályázatával nyerte el a város.
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból)

