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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Gyöngyvirág utca forgalmával összefüggő kérdésekről 
 

Előzmények 
 

A Gyöngyvirág utca lezárt szakaszán, a NIF Zrt. által újonnan kiépített parkolók és a 
Pátyi út összeköttetésében mintegy 500-700 köbméter sitt, szemét és föld keveréke 
gyülemlett fel az elmúlt években. A Viadukt alatti körforgalom építésének idejére a közúti 
forgalom elterelése szükséges a település környező utcáinak irányába. Mivel Páty irányából 
jelentős forgalom halad át településünkön, indokolttá válik a Gyöngyvirág utca lezárt 
szakaszának megnyitása a kivitelezés idejére, hogy a Páty irányából érkező forgalom 
terhelése alól mentesítsük a Pátyi út belterületi szakaszát és a Dózsa György utat. Így a 
beérkező forgalom a Gyöngyvirág utcán keresztül az állomás előtti körforgalmon át 
közelítené meg az 1. sz. főutat.  Továbbá a terület kitakarításával a településkép is szebbé 
válik, a vonatból is jól látható terület rendezett lesz. 

 
Az útszakasz megnyitásához a terület rendezése, rendbetétele szükséges. Jelentős 

könnyebbséget jelent, hogy a szóban forgó utcaszakasz szilárd burkolattal ellátott, ezért a 
továbbiakban a törmelék és szemét elszállítása, a termőföld elhelyezése, az űrszelvényben 
található bokrok kiirtása, árok és padkarendezés valamint helyenként védőkorlát kihelyezése 
szükséges. A bekerülési költség költségbecslés alapján bruttó 6.350.000,- Ft. 

 
A Pátyi út állami közút.  A lezárt út megnyitásához, az útcsatlakozás 
forgalombehelyezéséhez engedélyezési tervet és ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell a 
Magyar Közút Zrt-hez engedélyezésre benyújtani. A terveztetés és engedélyeztetés kb. 3 
hónapot vesz igénybe. 

 
Összegzés 
 

A Gyöngyvirág utca Pátyi út felöli egyirányú forgalom számára történő megnyitásával, a 
Körforgalom építés idejére a városon átmenő forgalom megoszlik az Ország út és a Dózsa 
György út között.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a szükséges 
pénzügyi keretet biztosítani szíveskedjen. 
 
Biatorbágy, 2015. április 9. 
  

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (IV.30.) határozata 

 
A Gyöngyvirág utca forgalmával összefüggő kérdésekről 

 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete: 
 

1. a Gyöngyvirág utcát a közforgalom előtt megnyitja, 

2. az utca megnyitásához szükséges munkák elvégzéséhez bruttó 6.350.000.-Ft. 

összegű keretet határoz meg, a pénzügyi forrást a költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja, 

3. a Pátyi út – Gyöngyvirág utca kereszteződését közlekedéstervezővel megtervezteti, 

engedélyezteti, 

4. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére, a 

jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

Határidő: 1. pont: 4 hónap, 2. pont: 5 hónap, 3. pont: 3 hónap, 4. pont: 15 nap 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 


