
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt  negyedév végre nem a bezártságról  szólt.  Viszont a szabadabb mozgás számos
problémát  a  felszínre  hozott.  Újbuda új  kerékpárútjait  egyre  többen kezdték  el  használni,
viszont  sajnos  kiderült,  hogy  kevésnek  bizonyul  a  lehetőség  megteremtése  a  kerékpáros
közlekedésre, ha a közlekedési szabályokat csak kevesen tartják be. Mindenkire vonatkoznak
a szabályok, aki részt vesz a városi forgalomban. Sajnos, számtalanszor  tapasztaltam és a
közösségi médiában is többször megjelent, milyen veszélyes szabálytalanságokat követnek el
biciklivel  és elektromos rollerekkel.  Piros lámpán áthajtás,  járdán a járókelők között  nagy
tempóval  való  közlekedés,  gyalogátkelőn  nagy  tempóval  történő  áthaladás,  kanyarodási
szabályok  mellőzése  és  még sorolhatnám.  A közlekedés  szereplőinek  minden  résztvevőre
vigyázni  kell,  mert  súlyos  balesetek  történhetnek.  Az elmúlt  hetekben egy házából  kilépő
asszonyt gázolt el egy kerékpáros, aki életét vesztette. Igaz, ez az eset nem Újbudán történt,
de  intő  jel  számunkra  is.  A  közutakon  történő  közlekedés  nem  egyenlő  a  hegyi-  vagy
túraösvényeken kijelölt, elkülönített hobbibiciklizéssel. Ugyanolyan közlekedési eszköz, mint
a  motor  vagy  a  gépkocsi.  A  kerékpárutak  felfestése  védi  és  segíti  a  kerékpárosokat  a
közlekedésben, viszont ez csak akkor biztonságos, ha mindenki betartja a szabályokat. 

A több lehetőség több felelősséggel jár, nem csak a közlekedők számára, hanem a kerület
számára  is.  Köznevelési  intézményeinkben  már  régóta  része  az  oktatási  programnak  a
közlekedésbiztonság. Azonban nem a gyerekekkel van a gond az utakon. Ezért több olyan
programot  kezdeményeztem,  amiben  felhívjuk  a  kerékpárosok  figyelmét  a  biztonságos
közlekedésre. Ezért is irányult erre a témára az Őszköszöntő Fesztivál egyik programja is a
közbiztonsági sátorban. Az Újbuda újság hasábjain a jövőben a KTI-vel közösen kidolgozott
közlekedésbiztonsági  kampányt  indítunk,  illetve  a  rendvédelmi  szervekkel  is
kezdeményezzük a hatékonyabb együttműködést ebben a témában. 

A  Facebookon  rendre  jelennek  meg  olyan  posztok,  amiben  valamilyen  közterületi
szabálytalanság  vagy  a  társadalmi  együttélés  szabályait  sértő  viselkedés,  esetleg  illegális
szemétlerakók  szerepelnek.  Ezekről  az  ügyeről  sokszor  utólag  értesül  a  hatóság.  Ha nem
történik tettenérés,  akkor nehezen lehet  ezeket  bizonyítani  és eljárást  indítani.  Ezért  kérek
mindenkit, aki ilyen esettel találkozik, mielőtt a közösségi oldalon megosztja, keresse fel a
rendőrség online ügyintézési felületét - https://ugyintezes.police.hu/hu/home - és tegye meg a
bejelentést.  Ha megvan az elkövető, van tanú, esetleg még felvétel vagy bizonyíték, akkor
jelentősen  meg  tudjuk  könnyíteni  a  rendőrség  vagy  a  közterület-felügyelet  munkáját.  Ha
összefogunk, együtt hatékonyabbak vagyunk! Azok az egyének, aki nem a közösségi norma
szerint élnek, rövid idő alatt rá fognak jönni, hogy nem itt van a helyük, mert itt Újbudán
figyelünk és vigyázunk egymásra.  
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