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ELŐTERJESZTÉS 

A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzat eltökélt célja, hogy elősegítse a helyi kerékpáros közlekedést és fejlessze 
a már meglévő infrastruktúrát. Az általános kerékpáros hálózaton belül is kiemelt fontosságú 
a közoktatási intézményeink biztonságos megközelíthetősége. 

A fenti célok elérése érdekében a szükséges tervezési feladatokra két árajánlatot kértünk be 
(melyek jelen előterjesztés mellékleteként ismerhetők meg): 

- az egyik az általános biatorbágyi kerékpárhálózat bővítése figyelembe véve a 
meglévő és a tervezett települési szintű fejlesztéseket (pl. Etyek-Sóskút elágazás 
körforgalommá építése, M1 autópálya pátyi csomópontja, etyeki elkerülő stb.), 
melynek költsége a várható eljárási és egyéb díjakkal együtt nagyságrendileg 14 
millió forint, 

- a másik ajánlat pedig kiemelten a meglévő és tervezett közoktatási intézményeink 
biztonságos kerékpáros megközelítési lehetőségeire vonatkozik, melynek várható 
költsége szintén 7 millió forint körüli összeget jelent. 

A tervezés folyamán kiemelt feladat lesz a hatóságok, valamint az érintett kerékpáros 
szervezetek bevonása, hogy széles körben elfogadott, szakmailag helytálló, korszerű tervek 
készülhessenek. 

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

 

Biatorbágy, 2022. szeptember 23. 

 

 
Tarjáni István 
polgármester 
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Határozati javaslat 
 
 

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

 
A kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a kerékpáros hálózat fejlesztési terveiről 
szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
1. Támogatja a biatorbágyi kerékpáros hálózat fejlesztésére, valamint a közoktatási 

intézmények biztonságos megközelíthetőségére vonatkozó tervek elkészíttetését. 
2. Felkéri polgármestert a tervezési szerződések előkészítésére és megkötésére. 
3. A tervezési munkák mindösszesen 21 millió forintos díjának a fedezetét a 2023. évi 

költségvetés terhére biztosítja 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
 
 
 
 Tarjáni István s.k.     dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester         jegyző 
 






	ELOLAP_AZ_ELOTERJESZTESHEZ
	elt_kerekparos_halozat_fejlesztesi_terveirol
	20220923083123
	20220923083130

