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E l ő t e r j e s z t é s  
2016. évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés tárgyalásakor 15 000 000 Ft 
millió forintot hagyott jóvá Biatorbágy Város területén parkolóhely létesítése, meglévő 
parkolóhely felújítása tárgyában. 
 
Megvizsgálva Biatorbágy Város közterületeit, forgalmasabb helyeit, csomópontjait a 
közlekedésbiztonság javítása érdekében az alábbi helyszíneken javasoljuk parkoló építését. 
 

1. Skate park 

A Skate park Ybl Miklós sétány felöli oldala jelenleg Lakó-pihenő övezetben található. A 
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 39 § (3) 
bekezdés b) pontja szerint „járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.” 
A parkolóhely kialakítással lehetővé tennénk a törvényi előírásoknak megfelelő várakozást 
az övezeti besorolásban. 
 

 
 
A Skate park déli oldalán a Táncsics Miklós utca folytatásában szintén kialakításra kerülhet –
elegendő hely áll rendelkezésre - gépjármű várakozóhely a park oldalában. 
 



 

 
 
Forgalmi rendként a Skate park déli oldalán a Táncsics Miklós utca folytatásában a 
lakóingatlanok felöl a „Megállni tilos” (Kresz 60. ábra) kihelyezésre kerülhetne, így biztosítva 
a lakóingatlanokhoz történő folyamatos bejutást. 
 
A parkolóhely kialakítást indokolja hogy a Táncsics Mihály utca- Baross Gábor utca 
csomópontban egy gyermekorvosi rendelő is található. 
Mindkét esetben párhuzamos várakozóhelyek kialakítása lehetséges. 
 
Megvalósítási javaslat: 

a) egyszerűsített tervvel ideiglenes – murvás - burkolat kialakításával, párhuzamos 
parkolóhelyek létesítése 

b) tervezést és engedélyeztetést követően viacoloros várakozóhely kialakítása, mely 
során javasoljuk a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer befedését 

 
kialakítható db szám: 

- Ybl Miklós sétány felöli oldalon 10 db parkolóhely 
- Táncsics Mihály utca folytatásaként 

o murvás parkoló: 1 db 
o viacoloros parkoló: 6 db 

 
Támogatott megvalósítás: viacoloros engedélyes parkolóhely 
Várható bekerülési költség (tervezés,engedélyeztetés, kivitelezés): kb. 4 500 000 Ft 
 

2. Dévai Gyula utcai óvodával szemközti terület 
 
A Dévay Gyula utcai óvoda lakó-pihenő övezetben található. A kialakított parkolóhelyek 
száma a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban nem biztosítja az óvodába járó szülők 
igényeit, mely során a 1) pontban szereplő szabálytalan parkolások alakulnak ki. 
 
A parkolási helyzet normalizálása valamint a közlekedés biztonság növelése érdekében 
javaslom az óvodával szemközti zöldterületen parkolóhely kialakítást. A kialakítás során a 
kiemelt szegély K szegélyre kell cserélni. Ezt követően lehet kialakítani a párhuzamos vagy 
ferde beállású parkolóhelyeket. 
 



 

 
 
Megvalósítási javaslat: 

a) egyszerűsített tervvel ideiglenes – murvás - burkolat kialakításával 
b) tervezést és engedélyeztetést követően viacoloros várakozóhely kialakítása 

 
kialakítható db szám: 

- ferde szögű parkoló esetén: 15 db parkolóhely 
- párhuzamos parkoló esetén: 8 db parkolóhely 

 
Támogatott megvalósítás: egyszerűsített tervvel murvás parkolóhely  
Kivitelezés: kiemelet szegély kiváltása „K” szegéllyel, parkoló körülhatárolása kerti 
szegéllyel, geotextilia és murva elhelyezése 
Várható bekerülési költség:  

- ferde szögű parkoló esetén: kb. 2 500 000 Ft 
- párhuzamos parkoló esetén: kb. 1 200 000 Ft 

 
3. Füzes patak játszótérrel szembeni terület 

A Füzes patak parton a „Madaras játszótérnél” a 2015. évben felfestésre kerültek 
várakozóhelyek. 
 
Az Alsó Fő utca Fekete köztől északra és délre eső oldala „Gyalogos övezet (zóna)” 
található, mely tekintetében az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet alapján a járművek 
közlekedése tilos. 
 
Mind a környező lakók, mind pedig a játszótérre közlekedők részére – valamint a területben 
rejlő további fejlesztési lehetőségek jövőbeni megközelítése részére – javaslom parkolóhely 
kialakítás, melyet a zöld terület adottságai lehetővé is tesznek. 
 
Az Alsó Fő út átépítése során a Madaras játszótérrel szembeni zöldterület csatlakozásához 
„K” szegély került kiépítésre, így a kialakítás során már csak a várakozóhely körbehatárolása 
és burkolattal való ellátása (murva vagy viacolor) a kivitelezési feladat. 
Fenti területen a merőleges állású parkolóhely kialakítása indokolt. 
 



 

 
 
 
 
Megvalósítási javaslat: 

a) egyszerűsített tervvel ideiglenes – murvás - burkolat kialakításával 
b) tervezést és engedélyeztetést követően viacoloros várakozóhely kialakítása 

 
kialakítható db szám: 

• merőleges parkoló esetén: 6 db parkolóhely 
 
Támogatott megvalósítás: egyszerűsített tervvel murvás parkolóhely  
Kivitelezés: parkoló körülhatárolása kerti szegéllyel, geotextilia és murva elhelyezése 
 
Várható bekerülési költség: kb. 1 500 000 Ft 
 

4. Vasút utca 
 
A Vasút utcánál lévő szolgáltató helyekhez (cipész, bank. étterem) érkező forgalom 
indokolná a várakozóhelyek kialakítását. Jelenleg a gépjárművek a padkán állnak mindkét 
oldalon, mellyel jelentősen szűkítik a közút területét így akadályozva a gépjármű és a busz 
forgalmat. 
A fenti közlekedés biztonságát veszélyeztető forgalmi helyzet megszűntetése érdekében 
javaslom - legalább - az egyik oldalon párhuzamos parkolóhelyek kialakítását.  
 



 

 
 
Megvalósítási javaslat: 

a) egyszerűsített tervvel ideiglenes – murvás - burkolat kialakításával, párhuzamos 
parkolóhelyek létesítése 

b) tervezést és engedélyeztetést követően viacoloros várakozóhely kialakítása, mely 
során javasoljuk a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer befedését 

 
kialakítható db szám: 

- egy oldali parkolóhely kialakítás estén 10 db parkolóhely 
- két oldali parkolóhely estén: 16 db parkolóhely 

 
Támogatott megvalósítás: viacoloros engedélyes parkoló kialakítás 
Várható bekerülési költség:  

- egy oldali parkolóhely kialakítás estén: kb. 3 000 000 Ft 
- két oldali parkolóhely estén (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés): kb. 6 

200 000 Ft 
 
A 2016. évi költségvetésben parkoló tervezés, engedélyezés. építés valamint felújítási 
keretösszeg soron 15 000 000 Ft áll rendelkezésre. 
A javasolt megoldással 54 db parkoló kialakítása történhet meg 14 700 000 Ft összegben. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy a fent nevezett 
helyszínek közül melyek esetében és milyen alternatívában kerüljön parkolóhely kiépítésre. 
 
 
Biatorbágy, 2016. június 10. 
 
 

 
Tarjáni István s.k. 

polgármester 
  



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2016.(…) Öh. számú 

határozata 

2016. évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi parkoló 
építési, felújítási keretösszeg felhasználásról szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület a döntése alapján a 

- Skate park - kétoldali viacoloros parkolóhelyek - 
- Dévai Gyula utca - ferdeszögű murvás parkoló - 
- Füzes patak parton - merőleges beállású murvás parkolóhely - 
- Vasút utca - kétoldali viacoloros parkolóhelyek - 

esetén a parkoló építési tevékenységet - a  költségvetési fedezet erejéig - elvégezteti. 
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