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Tisztelt Polgármester úr, Képviselő Testület, 
  
Csatoltan küldöm egyesületünk a BiKE Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros 
Egyesület új és korábbi levelét, a napokban esedékes bizottsági és testületi üléseken 
folyó munkához. 
  
Üdvözlettel: 
 
Szabó Tamás 
ügyvezető 
BiKE 
Biatorbágyi Természetbarát és 
Kerékpáros Egyesület 
facebook.com/bikebiatorbagy 
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Tisztelt Polgármester úr,  Képviselő Testület! 

 

Biatorbágy város honlapján megjelent meghívóra hivatkozva az abban szereplő anyagokban található 

információk alapján Egyesületünk, a BiKE Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület nevében ezúton 

teszem meg észrevételeinket, javaslatainkat: 

 

BuBa 

A BuBa átkelési szakászával kapcsolatban csatolom 2014-ben kelt levelünket, amelyben közel 7 évvel ezelőtt 

tett javaslatunkat valósítanák meg. Akkori álláspontunkat továbbra is fenntartjuk.  

Így a kedvezőtlennek tartott 2-es és 3-as nyomvonal helyett a kedvezőbb 1-es nyomvonalat támogatjuk. 

 

Forrás Projekt 

A Forrás projekt kapcsán felhívjuk a figyelmet az érintett rész a HÉSZ-ben „Tájkép védelmi szempontból 

kiemelten kezelt terület továbbá „Helyi jelentőségű természetvédelmi terület” besorolású illetve azzal határos. 

 

Itt halad a Viadukt alól induló sárga sáv jelzésű turistaút, rendszeresen és nagyszámban használják természetben 

való mozgást választó biatorbágyi városlakók és turisták, futók, kerékpárosok, kutyasétáltatók és nem utolsó 

sorban sétáló gyermekes családok, idősek is. 

 

Ezért kérjük, hogy a Forrás utca felújítása és szélesítése során a lehető legtöbb forgalom szabályzó elemet 

alkalmazzanak a 30-as övezetben előírt sebesség betartásának kikényszerítésére: az útvonal nem egyenes 

vezetésétől a menetdinamikai küszöbök alkalmazásán át („fekvő rendőrök”) akár a Forrás utca – Iharos utca 

kereszteződésének körforgalmúvá alakításáig. 

 

Erre jó lehetőséget ad a Forrás utca jelenlegi vonalvezetése a Viadukt és az Iharos utca között. Az Iharos utca és 

a tervezett bölcsőde-óvoda között pedig az egyes vonalvezetés helyett a villamos távvezeték és a fák 

kikerülésétől az egyenes szakaszokra elhelyezett virágtartó ládákon át a csapadék víz elvezetését szolgáló, a 

vizet a folyókába terelő padkák elhelyezéséig számos megoldás lehetséges. 

 

A menetdinamikai küszöbök több helyen teszik a dolgukat településünkön, a virágtartók sem példanélküliek 

városunkban (Kolozsvári utca) de a szomszédos településeken sem pl budakeszi Meggyes út, törökbálinti 

Felsővölgyi út stb. 

 

Gyalogátkelők, kerékpáros átvezetés: 

Egyesületünk üdvözli és támogatja az előterjesztésben szereplő gyalogátkelők és az Ország úti körforgalomnál a 

gyalogos és kerékpáros átvezetés létesítését! 

 

Kelt: Biatorbágy, 2021.01.28. 

  

  Üdvözlettel: 

  
 

  Szabó Tamás 

  ügyvezető 
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