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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő megírta, hogy Budapest II.
kerületében található két általános iskola
környékén is a közlekedés biztonságát
veszélyeztető gyakorlatot tapasztalt. Megírta,
hogy az iskolába érkező gyermekek szülei nem
parkolnak le szabályosan, hanem a főbejárat előtt
kiszállnak gyermekükkel - felszerelik, és a
kapuhoz kísérik őket - autójukat hátrahagyva. Ez
mind a többi szülő számára kellemetlen, akik
eközben a sorban várnak az utcában, mind az
egyéb
áthaladó
autósokat
akadályozzák.
Véleménye szerint a megoldás az lehetne, ha az
üres parkolóhelyekre parkolva gyalog tennék meg
az iskoláig a szükséges néhány métert (van
elegendő hely az iskola közelében), viszont
rendőri irányítás nélkül a jelenlegi gyakorlatnak
álláspontja szerint nem lesz vége. Javasolja, hogy
a megjelölt két iskolánál a fél 8 és8 óra közötti
időszakban rendőrök segítsék a forgalmat.

lezárt

A Budapest II. kerület, Budenz József Általános Iskola és a Fenyves utcai
Szabó Lőrinc Általános Iskola környékének forgalmát érintő bejelentésre a
II. kerületi Rendőrkapitányság az alábbi tájékoztatást adta. A II. kerületben
az iskolai időszak alatt prioritást élvez mindegyik iskola környékének,
közlekedésbiztonsági szempontból történő, visszatérő jellegű ellenőrzése.
Ezen ellenőrzések szeptember hónapban állandó jelleggel valósulnak meg.
Ezen felül mindegyik iskolának van kijelölt „iskola rendőre”, akik folyamatos
kapcsolatot tartanak fenn az iskolák vezetőivel, illetve tanáraival.
Amennyiben az ellenőrzések során intézkedésre okot adó körülményt
tapasztalnak, a Rendőrség a szükséges intézkedést megteszi. A bejelentésben
közölt tény valós, a megjelölt időpontokban az iskolák környékén
megnövekedett gépjárműforgalom tapasztalható. A forgalom nagyobb, mint
az úttest forgalomáteresztő képessége. Ezt lassítja az iskolákba érkező
gépkocsik parkolása, illetve elindulása és együttes hatásként forgalmi
torlódások alakulnak ki. A bejelentésben megjelölt mindkét iskola egyirányú
forgalmi úton közelíthető meg; a forgalom irányítása meglehetősen szűk
szegmensben valósítható meg. A helyszíni intézkedések foganatosítása
tovább fokozná az amúgy is jelentős torlódást. Amennyiben a helyszínen
lévő rendőr a feltárt problémával szembesül, a gépjárművet vezető személy
figyelmének felhívására intézkedni fog. A II kerületi Rendőrkapitányság az
iskola rendőrein keresztül a kijelölt kapcsolattartókat felkérte, hogy a
tanárok, szülői értekezletek keretein belül a szülők figyelmét hívják fel a
szabályszerű parkolás betartására.

