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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Biatorbágy, Ország út, Csodaszarvas utca csomópont (CBA) körforgalomának 
átépítése 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata megbízta az SKS Terv Mérnökiroda Kft-t, hogy készítse el 

a Biatorbágy, Ország út, Csodaszarvas utca csomópont körfogalmának átépítési terveit. 

 

A csomópont a 8101. jelű Biatorbágy-Tatabánya összekötő út 0+475 km szelvényében 

található. A körforgalom 1-es számú főút felé vezető ágánál egy gyalogos átkelőhelyet 

terveztünk. A körforgalom északi oldalára, a Mária királynő utca felől, egy új bejövő 

egyirányú ágat, kerékpárutat és gyalogosjárdát terveztünk a helyi forgalom kiszolgálására a 

mellékelt helyszínrajz szerinti kialakítással. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata, mint Építtető a Biatorbágy, 8101 j. út 0+475 km 

szelvényben körforgalom átépítésére az útépítési engedélyt megkapta. 

 

A körforgalom jelenleg három becsatlakozással rendelkezik, körülötte kiépített a közvilágítás. 

A körforgalmat körbe szalagkorlát védi. A csomópont 1-es számú főút irányába vezető ága 

gyalogátkelővel nem rendelkezik. Az összekötő út déli oldalán lévő üzletek és az ellenkező 

oldalon lévő lakóterületek között jelentős a gyalogos forgalom. A Mária királynő utca jelenleg 

nincs bekötve a körforgalomba. A tervezett bejövő ág csatlakozna a Mária királynő utca 

meglévő burkolatához. A Mária királynő utcában reggel nagy forgalom tapasztalható a 

környéken található Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola miatt. A Mária 

királynő utca jelenleg kétirányú, azonban az Alkotmány utca felől „Egyirányú út” tábla 

kihelyezése lesz szükséges. A kivitelezés során kihajtó ág nem lesz a Mária királynő utca 

irányába, az adott terület megközelítése továbbra is a Meggyfa utcán keresztül lehetséges. 

 

A közlekedés hálózat fejlesztése  érdekében a Mária királynő utca felől indokolt a bejövő ág 

kiépítése.  

 

Város Polgármestere 
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Az építési engedély a Mária királynő utca felőli egyirányú csomóponti ág, valamint a 

gyalogos- és kerékpárforgalmi létesítmények kiépítésére együttesen vonatkozik. A 

kivitelezés becsült költsége előzetes árajánlat és a várható eljárási díjak alapján bruttó 

18.000.000 Ft. A költségvetésben a költségkeret rendelkezésre áll.  

Szükség esetén a kivitelezés ütemezve is elvégezhető, I. ütemben a gyalogos- és 

kerékpárforgalmi létesítmények, míg II. ütemben a Mária királynő utca felőli csomóponti ág 

kiépítésével. Célszerűbb és költséghatékonyabb azonban a kivitelezést egy ütemben 

elvégezni. Ha két ütemben készítjük el a kivitelezést, két kivitelezői felvonulást jelent, aminek 

fajlagos költsége magasabb, továbbá kétszeri forgalomkorlátozást (dugó) és lezárást, 

kétszeri Magyar Közúttal történő egyeztetést, szakfelügyelet biztosítását és kétszeri hatósági 

ügyintézést, forgalomba helyezési eljárást és hatósági díjakat megfizetését jelent. A munka 

volumene miatt nem indokolt műszaki szempontból az ütemezett kivitelezés. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tagjait álláspontjuk kialakítására. 

 
 
Biatorbágy, 2021. május 4. 
 
 
 
         Tarjáni István s.k. 

   Polgármester 
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2. sz. melléklet 
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„A verzió”  
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021 (IV. .) határozata 

 
Biatorbágy, Ország út, Csodaszarvas utca csomópont (CBA) körforgalomának 

átépítése 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő-
testület feladat-, és hatáskörében eljárva úgy határoztam, hogy: 
 
1. Biatorbágy, 8101 j. út 0+475 km szelvényben körforgalom átépítéséhez, vagyis a Mária 

királynő utca felőli egyirányú csomóponti ág, valamint a gyalogos- és kerékpárforgalmi 
létesítmények építéséhez hozzájárulok. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 
 
 
        Tarjáni István 
        polgármester 
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„B verzió”  
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021 (IV. .) határozata 

 
Biatorbágy, Ország út, Csodaszarvas utca csomópont (CBA) körforgalomának 

átépítése 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő-
testület feladat-, és hatáskörében eljárva úgy határoztam, hogy: 
 
1. Biatorbágy, 8101 j. út 0+475 km szelvényben körforgalom átépítéséhez ütemezetten 

járulok hozzá. I. ütemben a gyalogos- és kerékpárforgalmi létesítmények, II. ütemben a 
Mária királynő utca felőli egyirányú csomóponti ág kiépítése történjen meg. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 
 
 
        Tarjáni István 
        polgármester 
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