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ELŐTERJESZTÉS 

A 2022. évi gyalogátkelőhely tervezésekről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzat idén három új gyalogátkelőhelyet (Szabadság úton Levél utcánál, 
Szabadság úton Viadukt utcánál és Szent István utcán a Vörösmarty utcánál) adott át 
közlekedés biztonságának növelése érdekében. Újabb gyalogátkelőhely létesítése kezdődik 
hamarosan a Fő utcán a Fekete-köz magasságában, az ott található lépcső felújításával 
együtt. 

A gyalogátkelőhelyek létesítését folytatni kívánjuk, melynek érdekében a Műszaki Osztály és 
a Tervező részvételével előzetes helyszíni bejárásra került sor. A gyalogátkelőhelyek 
létesítése a gyalogosok biztonságosabb átkelése mellett forgalomcsillapító szerepet is be 
tudnak tölteni, mert a gépjárművezetőknek is fokozottabb figyelmet kell szentelniük. Ezen 
célok elérése érdekében az alábbi helyszíneken (mellékelt térképrészleteken jelölve) 
tervezünk gyalogátkelőhelyeket létesíteni, amihez először a terveket kell elkészíttetni: 

1. Pátyi úton a kishíd és a katolikus templom közötti szakaszon: 

Itt a gyalogos forgalom részéről támasztott igény egyértelmű a kishíd vonalának 
meghosszabbításában. Biztonságosabbá tenné a templom és a vasútállomás 
elérhetőségét is, és a leromlott állapotú kishíd felújítása is megtörténhetne. 

2. Baross Gábor utcán a KRESZ parknál: 

A KRESZ park önmagában is gyalogos desztinációt jelent, de a SKATE park nemrég 
lezajlott bővítése szintén további gyalogos forgalmat generál. További indok a 
létesítésre az Akácfa utcai buszmegálló-pár megépítése. 

3. Szily Kálmán úton a Tavasz utcánál: 

A Szily Kálmán úton a közeljövőben megnövekedett forgalommal kell számolni a 
Szent István utca és a Pátyi út közvetlen összeköttetésének kiépülése miatt. A 
Tavasz utcánál buszmegálló-pár is található, ezért a gyalogos forgalom elősegítése 
mellett a forgalomcsillapítás is megvalósítható. 

4. Szily Kálmán úton a Szent László utcánál: 

Ld. mint 3. pont. 

5. Ybl Miklós sétányon az Ybl Miklós köznél: 
Ezen a helyszínen a gyalogátkelő kialakítása részben már korábbi projektek 
keretében megvalósult, hiszen a szegélyek le vannak süllyesztve, valamint a 
közvilágítás kialakításánál is figyelembe lett véve. Az engedélyezés viszont eddig 
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nem történt meg, vagyis a tényleges kijelölés a felfestéssel együtt jelenleg nem 
megoldható. 

6. Nagy utcán a Gárdonyi köznél: 

A Nagy utca ezen szakaszán mindkét oldalon üzletek, szolgáltatások találhatók, ami 
nemcsak a gyalogosok forgalmát növeli, de a gépjárművel érkezők is gyalogosan 
kelnek át egyik üzletből a másikba. A közelben már van gyalogátkelő, de az 
messzebb van annál, hogy azt használnák is. 

Az egyes helyszíneken létesítendő gyalogátkelőhelyek tervezési díjait a mellékelt árajánlat 
tartalmazza. Támogató döntés esetén a kivitelezések a 2023. évben megvalósulhatnának. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és álláspontjának 
kialakítására! 

 

Biatorbágy, 2022. szeptember 09. 
Tarjáni István 
polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (IX.29.) számú határozata 

 
A 2022. évi gyalogátkelőhely tervezésekről 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi gyalogátkelőhely 
tervezésekről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
1. Támogatja új gyalogátkelőhelyek terveztetését az előterjesztésben szereplő mind a 

hat helyszínen / az alábbi helyszíneken: … 
2. Felkéri polgármestert a tervezési szerződések előkészítésére és megkötésére. 
3. A tervezések költségét ……….. forintot a 2022. évi költségvetés általános 

tartalékkeretének terhére biztosítja. 
4. A kivitelezés költségeit a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
 
 

  
 Tarjáni István s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
 polgármester jegyző 
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