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Tájékoztató  

Közlekedés Biztonsági napról 
Előzmények: 
A Budaörsi Rendőrkapitányság május 23-ai fórumán tájékoztatást adott arról, hogy a 
rendőrség kidolgozott egy közlekedés-biztonsági, közbiztonsági programot, amit ajánlottak a 
települések képviselőinek pl. az Európai Mobilitási Hét keretén belül megvalósítani. 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2018. június 18-ai ülésére beterjesztett előterjesztés 
javasolta, hogy a program a város rendezvénytervében szereplő települési futónappal együtt, 
szeptember 22-ei időpontban kerüljön megrendezésre. 
 Az OKB az 54/2018. (VI.18.) számú határozatával a következőről döntött.  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 
javasolja, hogy az őszi városi futónap a Budaörsi Rendőrkapitányság 
közlekedésbiztonsági programjával egyeztetve a Juhász Ferenc Művelődési Központ 
2018. évi költségkeretéből kerüljön megvalósításra. A bizottság javasolja felkérni Tóth 
Tamás ifjúsági referenst és Szádváriné Kiss Máriát a művelődési központ vezetőjét a 
szervezésben való szoros együttműködésre. 

További egyeztetések után az a döntés született, hogy a városi futónapot szeptember 16-án 
a Wadkanz Multisport egyesület által szervezett futással egy időben érdemes megtartani, a 
technikai eszközök rendelkezésre állása miatt. Tekintettel arra, hogy a közlekedési biztonsági 
napnak önmagában, hétvégén történő megrendezése, a futónap támogatása nélkül az 
iskolák számára nem lett volna megoldható, a közlekedési nap megtartását 2018. 
szeptember 21-re kértük módosítani a Budaörsi Rendőrkapitányságtól. 
 
Lebonyolítás: 
A rendezvény szeptember 21-én 9:00-14:00 óra között Biatorbágy Fő terén zajlott.  A megyei 
rendőrség közlekedési osztályának munkatársai felállították a közlekedési pályát, Pénzes 
László körzeti megbízott vezető kollégáival, a Bűnmegelőzési klub járműveivel, és egy saját 
hasonló pályával közreműködött. A programon több mint 100 általános iskolai diák vett részt, 
előzetes egyeztetés után a német nemzetiségi iskola és a biai iskola 4. osztályos tanulói. A 
gyerekek a magukkal hozott biciklikkel és rollerekkel teljesítették a pályákat, illetve a 
rendőrség munkatársai beszélgettek velük a megfelelő közlekedésről, KRESZ-ről, 
szabályokról. Az egész nap jó hangulatban telt, a pályákat sikeresen teljesítették a 
gyerekek.. A rendezvényről a Völgyhíd Televízió felvételt készített. 
 
Tapasztalat, javaslat: 
A rendezvény önmagában megállja a helyét, de iskolai keretek között prevenciónak jobban 
hasznosítható, és egyszerre több korosztályt is el tud akkor érni. Fontos eredménye, hogy a 
rendőrség prevenciós programok felelőse, Szeremlei Csilla közvetlen kapcsolatba került a 
helyi iskolákkal, így a jövőben, akár ilyen, akár egyéb rendezvényeket a későbbiekben 
közvetlenül az iskolákban, az iskolai programokba illesztve lehet megvalósítani. 
 
Kérem a tisztelt bizottság és képviselő-testület tagjait a tájékoztató elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2018. október 15.  

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

A tájékoztatást készítette: Tóth Tamás 
Ellenőrizte: Miklós Krisztina 


