
Előterjesztés 
 

a bicskei 0179/2 hrsz-ú út forgalmi rendjének módosításáról 
 

1. előterjesztés száma: 124/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Szabadics Zrt. megállapodás 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szent László-patak rehabilitációs munkái között került sor 2019. augusztus – 2020. május 
között a 1104 jelű, Bicske – Zsámbék összekötő úton lévő közúti híd átépítésére. 
 
Az átépítés teljes útpályás lezárás mellett zajlott, ebben az időszakban az országos 
közúthálózat részeként az önkormányzat tulajdonában álló bicskei 0179/2 hrsz-ú út (a 
természetben a Csabdi út és a Mányi út közötti, az M1 autópályával párhuzamos út) szolgált 
terelőútként. 
A hídépítés kivitelezője az ideiglenes forgalmi rendhez a szóban forgó közút kezelőjétől – az 
önkormányzattól – azzal a feltétellel kapott hozzájárulást, hogy a terelés megkezdése előtt az 
útburkolat műszaki állapotát dokumentálni kell, az ideiglenes forgalmi rend megszűnésekor 
pedig az esetlegesen keletkezett burkolathibákat saját költségen helyre kell állítania. 
A hídépítés a tervezettnél hosszabb – a téli időszakot is magába foglaló – ideig tartott, így az 
út burkolatát a megnövekedett terhelés miatt folyamatosan javítani kellett. 
 
A hídépítés 2020. májusában befejeződött, a forgalomba helyezését követően a 
gépjárműforgalom visszatért az országos közútra, az önkormányzati út forgalma visszatért a 
megszokott, elsősorban a zártkertek megközelítését biztosító szintre. 
 
A terelés megszűnése után a kötelezett haladéktalanul megkezdte az önkormányzati út 
burkolatának helyreállítását, a burkolathibák kijavítása megtörtént, a nyári időszakban még 
egy felületzárásra – emulzió és bazaltzúzalék – kerül sor a kisebb repedések lezárása, javítása 
érdekében. A felületzárás után kerül felfestésre a kerékpáros nyom piktogramja.  
 
Az ideiglenes forgalmi rend idején az útszakaszra 60 km/h sebességkorlátozás – a burkolat 
állapotának romlása miatt ez időlegesen 40 km/h-ra változott – volt érvényben az út 
magassági vonalvezetése és a zártkerti útcsatlakozások biztonsága érdekében. 
Az útszakaszon az elmúlt időszakban nem volt súlykorlátozás, ez tette lehetővé az országos 
közutak között a teljeskörű terelőútként való használatot. 



A terelés során megnövekedett forgalom megmutatta, hogy az út alapja, burkolata csak 
részlegesen alkalmas a nagytömegű gépjárműforgalom viselésére. 
 
A fentiek ismeretében javasolom, hogy a tárgyi útra az ideiglenes forgalmi rend 
megszűnésével az alábbi forgalmi rendet vezessük be: 

a) a teljes útszakaszon 60 km/h sebességkorlátozás (KRESZ 30. ábra) 
b) a teljes útszakaszon 10 t össztömegű általános súlykorlátozás (KRESZ 38. ábra), 

„kivéve célforgalom” kiegészítő táblával  
A sebességkorlátozást a párhuzamos és keresztező kerékpáros forgalom, a zártkerti 
útcsatlakozások, mezőgazdasági gépek forgalma, az út magassági vonalvezetése indokolja.  
 
A jelzőtáblák a helyszínen rendelkezésre állnak. 
 
A súlykorlátozást az út műszaki állapota indokolja.  
 
A kivétel célforgalom lehetőséget biztosít az érintett ingatlantulajdonosoknak, gazdáknak, 
szolgáltatóknak a területre való behajtásra külön engedély nélkül is a korlátozott útszakaszra. 
A behajtás jogszerűségét a rendőrség ellenőrizheti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

Bicske, 2020. július 21. 

 Tisztelettel: 

 

Bálint Istvánné 
polgármester 



1. melléklet a 124/2020. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A bicskei 0179/2 hrsz-ú út forgalmi rendjének módosítása 
 
 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) a tulajdonában és kezelésében lévő bicskei 0179/2 hrsz-ú út forgalmi rendjét 2020. 
augusztus 31. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

a) a teljes útszakaszon 60 km/h sebességkorlátozás (KRESZ 30. ábra) 
b) a teljes útszakaszon 10 t össztömegű általános súlykorlátozás (KRESZ 38. ábra), 

„kivéve célforgalom” kiegészítő táblával  
 

2) felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet, hogy – a Bicskei Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Iroda munkatársainak felügyelete mellett – a forgalmi rend módosításhoz 
szükséges jelzőtáblákat helyezze ki. 
 

Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
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