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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a Prekobrdo településrész forgalmi rendjének változtatására 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budakalász Prekobrdo településrész forgalmi rendjének változtatására az újonnan épült 

Patakpart Általános Iskola által generált új forgalmi irányok, illetve lakossági kezdeményezés 

kapcsán van szükség.  

A tervezett megoldás 

A tervezett beavatkozások a következők:  

1. Erdőhát utca – Klisovác utca - Orom utca által határolt terület (Erdőhát, Klisovác 
utcákat nem beleértve) 20 km/h-s sebességkorlátozási zóna bevezetése 

2. Klisovác utca Erdőhát utca – Patakpart utca közötti szakaszára „Vigyázz gyerekek” és 
30 km/h -s sebességkorlátozási zóna bevezetése 

3. Boróka köz és Menta köz bejáratánál zsákutca táblák kihelyezése 
 

 
 
A forgalmi rend felülvizsgálattal kapcsolatban a lakossági kérésként felmerült továbbá az Orom 
utca lezárása, valamint a tervezett 20 km/h-s sebességkorlátozási zónákba behajtani tilos, 
kivéve célforgalom korlátozás bevezetése. Ezen beavatkozással kapcsolatos döntést 
megelőzően, mely megszüntetné a területen az átmenő forgalmat, szaktervező bevonásával 
minden szempontot figyelembe vevő forgalomtechnikai szakvéleményt javaslunk készíttetni.  
 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
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Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Prekobrdo 
városrészben forgalmi rend változtatást hajt végre. Ennek módja a sebességkorlátozó zónák 
és figyelmeztető táblák kihelyezése az alábbiak szerint: 
 

A táblákat az e-ÚT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák elnevezésű Útügyi Műszaki előírás alapján a 

következők szerint kell tervezni: 

▪ Gyermekek tábla: 57. pontban részletezett A-021 képi jelzőtáblának megfelelő, 600 

mm mérettel kihelyezendő a Klisovác utca - Erdőhát utca kereszteződésében és a 

Klisovác utcában az idősek otthona bejáratánál, 

▪ Sebességkorlátozási zóna táblák: 65. pontban részletezett E-028 és E-029 képi 

jelzőtáblának megfelelő, 600 mm mérettel kihelyezendő a Klisovác utca - Erdőhát utca 

kereszteződésénél, a Klisovác utca – Orom utca csatlakozásánál és az Orom utca – 

Som utca csatlakozásánál, 

▪ Zsákutca tábla: 69. pontban részletezett G-301 képi jelzőtáblának megfelelő, 600 mm 

mérettel kihelyezendő a Som utca - Menta köz csatlakozásánál és a Kamilla utca – 

Boróka köz csatlakozásánál. 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbá úgy dönt, hogy a 

Prekobrdo városrészben és forgalomi rend változtatás keretében forgalomtechnikai 

szakvélemény készíttet az Orom utca lezárásának, illetve a 20 km/h-s sebességkorlátozási 

zónákba behajtani tilos, kivéve célforgalom korlátozás bevezetésére vonatkozóan. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Budakalász, 2021. szeptember 17. 
 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 


