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Előterjesztés 

 
A városi futónappal összefüggő kérdésekről 

Koncepció tervezet 
Előzmények: A JFMK harmadik éve a Vadkanz szervezettel, név szerint Garamszegi 

Zsolt futó és futóverseny szervezővel valósítja meg a városi futónapot tavasszal. Az 

első sikeres verseny után tavaly viszont jóval kevesebben vettek részt a programon, 

idén nőtt a létszám, már száznál több nevező volt, de Biatorbágy lakosságát nem 

tudta megszólítani. Tavaly és idén is zömében nevezési díjas távok voltak.  

Az Oktatási és Közművelődési Bizottság 2017. 04. 19-i 

(http://www.biatorbagy.hu/system/files/okb_jkv_2017_04_19_nt.pdf), majd 2018. 03. 

26-i (http://www.biatorbagy.hu/system/files/okb_jkv_2018_03_26.pdf) ülésén is 

szorgalmazta, hogy a futónap, esetlegesen őszi időponttal tömegsport 

rendezvényként terveződjön. 

A program célja: Biatorbágy lakóinak futónap szervezése, a szabadban történő 

mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi közösség építése. 

A megszólított célcsoport: a város gyermek és felnőtt lakossága, különös tekintettel 

az iskolák tanulóira és a kisgyermekes családokra. 

A program tervezett időpontja: egy szombat délelőtt kora ősszel. 2018-ban ez csak 

szeptember 22-én valósulhat meg, mert ekkor van szabad időpont a város kulturális 

naptárában az ősz folyamán.  

 

A program tervezett helyszíne: a futópálya a Viadukt lakópark területén, a  

rendezvényközpont a játszótér területén. 

Együttműködő partnerek: VIADUKT SE, általános iskolák, JFMK, Biatorbágyi 

nagycsaládos csoport, Közbiztonságért Alapítvány,  

A program szakmai szervezője: VIADUKT SE Atlétika Szakosztály és Mezei Futó 

Szakosztály 

A program technikai hátterének biztosítója: JFMK 

A program részletes tartalma: több (3-4) korosztály, több (3-4) táv és családi futás 
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Nevezési díj nincs, csak regisztráció. Frissítő pontok több helyen, rajt és cél és 

eredményhirdetés a játszótéren.  

 

 

Díjak: érmek és JFMK belépőjegyek.  

Szükséges feltételek: Indító kapu, mobil wc-k biztosítása, útlezárások 

A program tervezett költsége: max.: 400.000Ft,  
(amelyből személyi kiadás (ált. számlával lefedve) kb. 120.000Ft, dologi kiadás 

(ellátmány, érmek, technikai háttér, óriásplakát, tévé) 280.000Ft) 

 

A program várható hatása: nő a kedv a futás iránt, erősödik a közösségi élet, a négy 

általános iskola közös programja hagyományteremtő erejű lesz, egy sikeres 

közösségi rendezvény révén javul a városon belüli kommunikáció. 

 

Összeállította: Szádváriné Kiss Mária, előzetesen egyeztetve Cserniczky Tamással. 

 

Kérem a bizottságot, tárgyalja meg a koncepciót, és tegye meg javaslatait.  

 

Biatorbágy, 2018. május 14. 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (V. 31.) határozata 
 

A városi futónappal összefüggő kérdésekről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a városi 
futónappal összefüggő kérdésekről című előterjesztést és a koncepciót elfogadja 
az őszi futónapot a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi költségkeretéből 
megvalósítja. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2018. szeptember 22. 
Végrehajtásért felelős: JFMK, Szádvári Mária 


