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ELŐTERJESZTÉS 

A város bejáratainál forgalomcsillapító terelő szigetek létesítéséről 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A forgalomcsillapítási lehetőségek között felmerült az összekötő utakon a település lakott 
területeinek határainál településkapuk létesítése. 

Jelenleg a 81106 j. országos közúton (Pátyi út) a kishídnál van ilyen forgalomcsillapító 
eszköz. A Szily Kálmán út csomópontja ettől távolabb esik, azonban a Technikum építése 
kapcsán itt egy új balra kanyarodó sáv kerül kialakításra, melynek tervezésekor az 
önkormányzat kérte egy településkapu tervezését és megépítését. Az igényünket 
befogadták, az átépítés várhatóan jövő év első felében el is készül. 

A 8101 j. országos közút bevezető szakaszán (Ország út) a Szarvasugrás körforgalom 
önmagában betölti a településkapuk forgalomcsillapító szerepét, itt külön beavatkozás nem 
szükséges. 

A 8106 j. országos közút bevezető szakaszán (Etyeki út) az elsőbbségadás kötelező tábla 
miatt a forgalomcsillapítás megtörténik. Maga a csomópont a geometriai adottságokból 
fakadóan sajnos kevésbé biztonságos, azonban a körforgalmú kialakítás terveit nemrégiben 
korszerűsítettük, és a Magyar Közút jóváhagyását megszerezve igyekszünk forrást is mellé 
rendelni, támogatást szerezni. Amennyiben ez megvalósul, úgy az újonnan létesülő 
körforgalom biztonságossá teszi a csomóponton áthaladást, településkapu szerepet is be fog 
tölteni. 

A 8104 j. országos közút (Uray Géza utca) kivezető szakaszán már egyeztetést folytattunk 
tervezővel településkapu kialakítására, azonban érdemes ezt összekötni a buszforduló 
rendezésével, melyhez először telekhatárrendezés szükséges. A Magyar Állammal, mint 
tulajdonossal már felvettük a kapcsolatot, az érintett ingatlanok rendezése folyamatban van. 
Amint ez elkészült, akkor el lehet végezni a szükséges átalakításokat. 

A 8101 j. országos közút (Szent István utca) kivezető szakaszán a Juhász Gyula út jelenleg 
is épülő csomópontjának körforgalmúvá alakítása a célunk, amihez egyeztetni szükséges a 
terület fejlesztőjével, valamint befolyással bír a leendő református általános iskola építése is, 
ami szintén ebből a csomópontból lesz megközelíthető. Tekintettel arra, hogy itt még a 
tervek csak kezdeti fázisban vannak, konkrét kialakításról még nem lehet dönteni. 

Fentiek alapján a Sóskút és a Herceghalom felől jövő összekötő utakon látunk szükségesnek 
beavatkozást, azonban azokat megelőzően mindkét helyszínen további előkészületek, 
átalakítások szükségesek. 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztés alapján! 

Biatorbágy, 2022. november 9. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 



Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2022. (XI. 24.) határozata 
 

A város bejáratainál forgalomcsillapító terelő szigetek létesítéséről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozza: 
 

1. Úgy dönt, hogy támogatja a 8104 j. országos közút (Uray Géza utca) kivezető 
szakaszán, valamint a 8101 j. országos közút (Szent István utca) kivezető szakaszán 
forgalomcsillapító eszközök kialakítását. A többi összekötő úton nem tart 
szükségesnek további beavatkozást. 

2. A konkrét megoldást illetően mindkét helyszínen későbbiek folyamán kíván döntést 
hozni a jelenleg is zajló átalakítások, fejlesztések függvényében, amikor lehetővé 
válik a tényleges tervezés. Ekkor az adott kérdést újra napirendre tűzi. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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