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ELŐTERJESZTÉS 
 

 
A 2022. évre tervezett gyalogátkelőhely fejlesztésekről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 
A jelenleg is zajló új gyalogátkelőhely létesítések folytatásaként, valamint az átfogóbb 
forgalomtechnikai fejlesztések eredményeként szükségesnek látjuk további 
gyalogátkelőhelyek létesítését. 
Kész tervvel rendelkezünk a Fő utcán, a Fekete köznél található híd magasságában lévő 
átkelőre, amely a rézsűben meglévő lépcső teljes felújítását is tartalmazza. Ennek 
megvalósítása az idei költségvetés terhére (II.7. tábla, 3.3 Gyalogátkelőhelyek, járdák, 
parkolók – Új feladat) megvalósítható, becsült összege 16-18 millió forint. 
A további gyalogátkelőhelyek helyszíneit a Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 309/2021.(XI.25). számú, forgalomtechnikai kérdésekről szóló határozatában 
foglaltak, valamint egyéb (lakossági, vagy más beruházásokból fakadó) igények szerint lehet 
meghatározni. Fentiek alapján javasolt helyszínek: 

- Pátyi úton a katolikus templom és a kishíd között 
- Baross Gábor utcán KRESZ-parknál 
- Juhász Gyula úton és Szily Kálmán úton becsatlakozó utcáknál, illetve buszmegállók 

közelében 
- Ybl Miklós sétányon Ybl Miklós köznél 
- Nagy utcán Szentháromság tér és református templom közötti szakaszon 

Egy-egy gyalogátkelőhely teljes terveztetése hozzávetőlegesen kettő millió forint, ami az 
egyes helyszínek sajátosságait figyelembe véve ettől eltérő is lehet. 
 
A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2021.(XI.25.) számú, a 
forgalomtechnikai kérdésekről szóló határozatában foglaltak végrehajtása jelenleg az 
alábbiak szerint alakul: 

- A József Attila út védetté tételéhez szükséges táblák Városgondnokság részéről 
megrendelés alatt. Beérkezésüket követően kihelyezésük megtörténik. 

- Sebességcsökkentő küszöbök telepítése az alábbi helyszíneken történik meg 
várhatóan május első hetéig: 

o Forrás utca külső szakaszán kettő helyen 
o Rákóczi utcában kettő helyen 
o Angeli András utcában 

- Virágládák kihelyezésére árajánlatok bekérése folyamatban. A kialakult világpiaci és 
egyéb körülmények miatt a fa ára nagyon megemelkedett, valamint a beszerzés is 
bizonytalan határidővel lehetséges 



- Viola utca lakó- és pihenő övezetből történő kivonása megtörtént a 20 km/h-s 
sebességkorlátozás bevezetése mellett. 

- Budaörsi Rendőrkapitánysággal április közepén felvettük a kapcsolatot a 
sebességmérés lehetőségeit illetően. Jelenleg a válaszukat várjuk. 

- A Szent István úton a rázókövek felszedése megtörtént. Városkapu tervezés a 
Nyugati III. fejlesztési terület terveivel párhuzamosan. Sóskúti úton tervezési 
megbízást adtunk a buszforduló rendezésével együtt városkapu kialakítására 

- A Szabadság út 40 km/h-s sebességkorlátozását illetően megkerestük Magyar Közút 
Pest Megyei Igazgatóságát, mint kezelőt, azonban a kérést nem támogatják. 

 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és álláspontjának 
kialakítására. 
 
 
 
Biatorbágy, 2022. április 13. 

 
 

 
Tarjáni István s.k. 

polgármester 
  



K i v o n a t  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2022.(IV.28.) határozata 

 

A 2022. évre tervezett gyalogátkelőhely fejlesztésekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évre 
tervezett gyalogátkelőhely fejlesztésekről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Támogatja a Fő utcán, a Fekete köznél található híd magasságában lévő 
gyalogátkelőhely kivitelezését a hozzá tartozó lépcső megépítésével együtt a 2022. 
évi költségvetés II.7. tábla, 3.3 Gyalogátkelőhelyek, járdák, parkolók – Új feladat 
sorának terhére 

2. Támogatja új gyalogátkelőhelyek terveztetését a rendelkezésre álló költségvetési 
összeg erejéig az alábbi helyszíneken: 

•  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: műszaki osztály 

 

  

 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 
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