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Tájékoztatás 

a 2022. évi őszi forgalomtechnikai kérdésekről         

 

Tisztelt Bizottság! 

 
A sebességcsökkentő küszöbök telepítésére folyamatosan érkeznek igények a lakosság 
részéről, melyek alapján a műszaki osztállyal egyeztetve az alábbi helyszíneken tervezünk a 
közeljövőben telepítést a még rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig: 

- Kossuth Lajos és Kossuth Ferenc utcákon az Ország út felől haladva a Híd utcai 
kereszteződést követően 

- Tópart utca 45. sz. környezetében 
- Karinthy Frigyes utca 1. sz. környezetében 
- Iharos úton a meglévő virágládák közé 
- Ybl Miklós sétányon a KRESZ parknál 
- Forrás utcán a Bükk utcánál és a Harkály utcánál 
- Táncsics utcában három keresztmetszetben (két végén és középtájt) 
- Mária királyné utcának az Alkotmány és a körforgalom közötti szakaszára 
- Viola utcának a Tulipán utca és a József Attila utca közötti szakaszán a meglévő 

virágládák meghagyásával a József Attila utcával közös kereszteződés felé 
- Herbrechtingen téri játszótérnél 

Jelenleg az indikatív árajánlatok bekérése zajlik, tekintettel a korábbiakhoz képest 
megnövekedett árakra. 
A sebességcsökkentő küszöbök mellett a Tulipán utcába – a helyben lakókkal egyeztetve – 
2 pár virágláda elhelyezésére is sor kerül. Emellett szükségesnek tartanánk a Jókai utca és a 
Petőfi utca kereszteződésében a burkolat kiemelését épített menetdinamikai küszöb révén 
oly módon, ahogy az korábban pl. az Ady Endre utca és a Szent László utca 
csomópontjában is megépítésre került. 
Fentiek mellett a forgalomcsillapított zónák kialakítását is folytatni kívánjuk a 3. sz. zónával 
(térképrészlet mellékelve) azzal a módosítással, hogy az Ybl Miklós sétánynak az Ady Endre 
utca és az Ybl Miklós köz közötti szakasza, továbbá a Táncsics utca is bekerül a 30 km/h-s 
zónába. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen! 

Biatorbágy, 2022. szeptember 09. 

 
Tarjáni István s.k. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 

…/2022 (      ) határozata 
 

 
a 2022. év őszi forgalomtechnikai kérdésekről 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága elfogadja a 
2022. év őszi forgalomtechnikai kérdésekről szóló tájékoztatást. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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