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Tájékoztatás 

 
Forgalomtechnikai kérdésekről és a Szabadság út 40 km/h-s sebességkorlátozásáról          

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 309/2021. (XI.25) számú 
határozatában döntött forgalomtechnikai kérdésekről. 

A határozat pontjai közül az alábbiak valósultak meg eddig: 

- A 2. számú zóna kialakítása megtörtént, a Petőfi utca védettségét a Jókai utcával 
szemben táblákkal erősítettük meg. 

- Sebességcsökkentő küszöbök kerültek kihelyezésre a Forrás utcában és a Rákóczi 
utcában és a Határ utcában, továbbá a Május 1. utcában és a Gábor Áron utcában. 

- A Viola utcában a lakó- és pihenő övezet megszűntetésével együtt 20 km/h-s 
sebességcsökkentés került bevezetésre. 

- Hozzájárulást adtunk a Fülemüle utca tulajdonosainak a mindkét irányból behajtani 
tilos kivéve célforgalom táblák kihelyezéséhez. 

- Megkezdődtek a kopott jelzőtáblák cseréi. 
- Tájékoztatást kértünk Budaörsi Rendőrkapitányságtól sebességmérési 

lehetőségekről. 

Folyamatban lévő feladatok: 

- József Attila utca védetté tétele, melyhez Városgondnokság a beszerzés alatt lévő 
táblákat, azok beérkezését követően ki fogja helyezni. 

- Megkezdődött a virágládák beszerzése, összesen negyven darabos mennyiségben. 
A kihelyezés 10 darabonkénti szállítással fog történni várhatóan nyár közepéig az 
alábbi helyszínekre: 

o Szüretelők útja 
o Petőfi utca 
o Jókai utca 
o Viola utca 
o Dévay Gyula utca 
o Barackvirág utca 
o Gábor Áron utca 
o Május 1. utca 
o Patak utca 
o Tulipán utca 
o Forrás utca 
o Iharos utca 
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A Szabadság út 40 km/h-s sebességcsökkentésével kapcsolatban megkerestük a Magyar 
Közút Pest Megyei Igazgatóságát, akik nem támogatják a sebességhatár csökkentését, mert 
véleményük szerint a gyorshajtást érdemben az nem befolyásolná. A teljes válasz jelen 
tájékoztatás mellékleteként olvasható. 

 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen. 
 
 

Biatorbágy, 2022. május 13. 

 
Tarjáni István s.k. 

Polgármester 
 
  



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022 (V. 26.) határozata 
 

 
Forgalomtechnikai kérdésekről és 

a Szabadság út 40 km/h-s sebességkorlátozásáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a forgalomtechnikai 
kérdésekről és a Szabadság út 40 km/h-s sebességkorlátozásáról szóló tájékoztatást és a 
következő határozatot hozza: 
 
Elfogadja a forgalomtechnikai kérdésekről és a Szabadság út 40 km/h-s 
sebességkorlátozásáról szóló tájékoztatást. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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