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ELŐTERJESZTÉS
Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról
Előzmények
Karinthy utcai iskola környezetében kialakított forgalmi renddel kapcsolatban a forgalmi rend
bevezetése óta a lakossági részéről folyamatos megkeresés érkezik. A Kossuth Ferenc utca,
Kossuth Lajos utca Lakó-pihenő övezeti besorolása a várt eredményt nem érte el, hiszen a
forgalmi rend nem változtatta meg az iskola megközelítésének módját.
A jelenlegi forgalmi rendet Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
89/2014. (V. 22.) határozatában alakította ki.
A fenti határozat tárgyi témában az alábbiakat tartalmazza:
„2. A Karinthy Frigyes utca induló pontjától a Karinthy-Kossuth Ferenc utca sarok: a
meglévő úttest mellé jobboldali kiegészítésül egy védőkorláttal ellátott, az utcaszintből
kiemelkedő járda kerüljön területi elhatárolásra, majd megtervezésre. A Karinthy Frigyes utca
- Meggyfa utca sarkán lévő zöld sávig és onnan tovább a Meggyfa utcáig lehetővé téve,
hogy erre a szakaszra került gyalogosok védett formában juthassanak el a Ritsmann Pál
Német Nemzetiségi Általános Iskola főbejáratáig. Ez a tervszakasz érinti a 2181 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosait, illetve a 2182 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait. A pontos telekhatár
kitűzést követően velük az ügyben előzetesen tárgyalni szükséges az esetleges
telekrészekről.
3.A Kossuth Ferenc és a Kossuth Lajos utcák, mint eredendően a helyi forgalomra kialakított
keskeny utcák lakó - és pihenő övezetté változnak a megfelelő táblákkal és a
jogszabályokban előírt kellékekkel. A képviselő-testület ezen a szakaszon ezzel az átmenő
forgalmat megtiltja, a két utca viszont a Híd utcai csatlakozási ponttól egyetlen övezetet
alkot. Az övezet másik határa a Karinthy Frigyes utcai jelenlegi zöld sáv (későbbi parkoló)
Kis köz felöli szélénél legyen, jól láthatóan a Meggyfa-Karinthy F. utcai kereszteződésből.
Ezzel párhuzamosan a képviselő-testület megszünteti a Karinthy Frigyes út egyirányúsítását.
A megfelelő szakaszokon várakozni tilos táblákat helyez ki.”
Javaslat:
A közlekedés biztonság szem előtt tartása, a lakók és az iskolába közlekedők szempontjait
figyelembe véve az alábbi változatok kialakítása lehetséges:
1. Jelenlegi forgalmi rend fenntartása azon kiegészítéssel, hogy a Rendvédelmi
szervek kiemelt ellenőrzését kéri Biatorbágy Város Önkormányzata a forgalmi rend
betartása/betartatása érdekében.
2. 30-as korlátozott sebességű övezet kialakítása.
Ezen esetben a Lakó-pihenő övezeti besorolás átalakításra kerül.
Változások ezen forgalmi rend esetén:

-

-

-

Kossuth Ferenc utca és Kossuth Lajos utca esetén a Lakó-pihenő övezeti
besorolás megszűnik helyette 30-as korlátozott sebességű övezet kerülne
kialakításra, valamint
az övezeti besorolás kiterjesztésre kerülne a Karinthy Frigyes utca, Iskola köz
területére is.
Fontos változtatás lenne a Kossuth Lajos utca egyirányúsítása a Híd utcai
csomóponttól. Ezen forgalmi változást indokolja az utca Kossuth Ferenc utcai
csomópontjánál lévő szűk része. Ezen útszakasz esetén az út kétirányú
forgalmi – közlekedésbiztonsági szempontból – nem biztosítható, nincs
lehetőség gépjárművek egymás melletti közlekedésére, kikerülésére.
Az elsőbbségi viszonyok is átalakításra kerülnének, mely során egyenrangú
útkereszteződések kerülnének kialakításra.

3. Kossuth Lajos utca, Kossuth Ferenc utcába történő behajtás korlátozása
Ezen forgalmi rend módosításával lehetne az utcákból kiszűrni leginkább a nem
lakossági célú forgalmat.
A forgalmi rend változtatás az alábbiakat jelentené:
- Kossuth Lajos utca, Kossuth Ferenc utca tekintetében a behajtás korlátozása
„Mindként irányból behajtani tilos” korlátozással biztosítható, kivéve lakók
illetve a behajtási tilalom időtartama meghatározásra kerülne. Az átmenő
forgalom csökkentése érdekében az alábbi időszakokra javasoljuk a behajtási
tilalom bevezetését: 7-9 óra és 15-18 óra között.
Ezen forgalmi rend estén külön rendelettel szabályozandó a behajtási
engedélyek kiadásának feltétele, köre.
- Kossuth Lajos utca egyirányúsítása a Híd utcai csomóponttól a 2-es pontban
lévő indokok alapján.
- Karinthy Frigyes utca, Iskola köz, Meggyfa utca, Alkotmány utca, Iskola utca,
Iskola köz, Mária királynő utca, Zsigmond király, Pacsirta utca, Guti országút,
Játszó tér tekintetében 30-as korlátozott sebességű övezet kerülhetne
bevezetésre egyenrangú útkereszteződések kialakításával.
Bármely változat által tartalmazott forgalmi rend bevezetése csak abban az esetben éri el a
kellő hatást/eredményt amennyiben ennek a betartása/betartatása is megvalósul.

Biatorbágy, 2016. augusztus 18.

Tarjáni István s.k.
polgármester

„A” határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (VIII. 23.) számú határozata
Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karinthy utcai iskola körüli
forgalmi rendet fenntartja azon kiegészítéssel, hogy a Rendvédelmi szervek kiemelt
ellenőrzését kéri a forgalmi rend betartása/betartatása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály
„B” határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (VIII. 23.) számú határozata
Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rendet megváltoztatja,
2. 30-as korlátozott sebességű övezetet alakít ki az alábbiak szerint:
- a Lakó-pihenő övezeti besorolás átalakításra kerül,
- a Kossuth Ferenc utca és Kossuth Lajos utca esetén a Lakó-pihenő övezeti
besorolás megszűnik, helyette 30-as korlátozott sebességű övezet kerül
kialakításra,
- az övezeti besorolás kiterjesztésre kerül a Karinthy Frigyes utca, Iskola köz
területére is,
- a Kossuth Lajos utcát egyirányúsítja a Híd utcai csomóponttól,
- az elsőbbségi viszonyok is átalakításra kerülnek, mely során egyenrangú
útkereszteződések kerülnek kialakításra.
Határidő: 2016. szeptember 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály
„C” határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (VIII. 23.) számú határozata
Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a Kossuth Lajos utcába, és Kossuth Ferenc utcába történő behajtást korlátozza
az alábbiak szerint:

-

-

Kossuth Lajos utca, Kossuth Ferenc utca tekintetében a behajtás korlátozása
„Mindként irányból behajtani tilos” korlátozással, kivéve lakók illetve a
behajtási tilalom időtartama: 7-9 óra és 15-18 óra között,
külön rendelet készül a behajtási engedélyek kiadására,
a Kossuth Lajos utcát egyirányúsítja a Híd utcai csomóponttól,
a Karinthy Frigyes utca, Iskola köz, Meggyfa utca, Alkotmány utca, Iskola
utca, Iskola köz, Mária királynő utca, Zsigmond király, Pacsirta utca, Guti
országút, Játszó tér tekintetében 30-as korlátozott sebességű övezet kerül
bevezetésre egyenrangú útkereszteződések kialakításával.

Határidő: 2016. szeptember 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály

