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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 70/2018. 
 
Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonú területek biztosításáról a 
Nagykovácsiban megrendezésre kerülő Tájékozódási Kerékpáros Európa 
Bajnokság, Junior Európa Bajnokság és Szenior Világbajnokság rendezvényei 
számára     
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Györgyi Zoltán főépítész 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. május 16.  
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Tájékozódási Kerékpáros Európa Bajnokság, Junior Európa Bajnokság és Szenior 
Világbajnokság versenyigazgatója a mellékelt kérelemmel keresett meg, amelyben – 
a június 26. és július 1. között, Nagykovácsi központtal rendezendő – nemzetközi 
verseny rendezvényei számára önkormányzati tulajdonú területek, ingatlanok 
biztosítását kéri. 
 
Településünk a Crosskovácsi közel két évtizedes múltja miatt jelentős hírnévvel bír a 
terepkerékpározás terén, amit az utóbbi években tovább erősítettek a Bike School 
fiataljai is. Fantasztikus adottságainkat kihasználva, gyermekeink körében a 
tájékozódási futás is egyre népszerűbb, elsősorban a Vizsla SE lelkes csapatának 
köszönhetően. E két sportág „egyesítéséből” alakult ki a Tájékozódási Kerékpározás, 
amelynek már hazánkban is komoly hagyományai vannak, sőt 2012-ben 
Veszprémben és környékén rendezték a világbajokságot. Jól mutatják a sport és egy 
nemzetközi verseny hangulatát a vb. honlapján található videók is. 
http://www.mtbo.hu/mtbwoc2012.php/media 
 
A rendezők már megállapodtak a KLIK-kel az általános iskola versenyközpontként és 
a tornaterem matracszállásként való használatáról, ugyanakkor önkormányzatunktól 
kérik a versenyzők napi és néhány lakóautó parkolásának biztosítására az iskola 
mögötti füves terület használatát, június 27-én és 29-én, a kőkereszt előtti – egykori 
vízmű, hrsz:03 – ingatlant rajt, illetve cél rendezésére, valamint 29-én pénteken – ami 
az Európa Bajnokság első versenynapja – a főtér igénybevételét a cél számára. Itt 
tartanák az ünnepélyes megnyitót és az aznapi eredményhirdetést is. 
 
Úgy gondoljuk – hasonlóan a korábbi sport, illetve kulturális rendezvényekhez – hogy 
ezen területek igénybevétele a kérelemben leírtaknak megfelelően (állapotfelvétel, 
helyreállítás, rezsiköltségek vállalása) térítésmentesen biztosítható, ugyanakkor 
örömmel vesszük a rendezők felajánlását, amiből kialakítható lenne pl. a sportpark 
mellett egy ivókút, és/vagy rendbe tehető, elbontható lenne az egykori vízmű 
kútjaninak kerítése, a kutak biztonságos lezárásával. 
 
Döntési lehetőség: A határozat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szavazattöbbséggel 
történik. 
 

Melléklet: 

• Kérelem 

 
Nagykovácsi, 2018. május 16. 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                             Polgármester 
  

http://www.mtbo.hu/mtbwoc2012.php/media
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonú területek biztosításáról a 
Nagykovácsiban megrendezésre kerülő Tájékozódási Kerékpáros Európa 
Bajnokság, Junior Európa Bajnokság és Szenior Világbajnokság rendezvényei 
számára. 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsiban megrendezésre kerülő Tájékozódási Kerékpáros Európa Bajnokság, 
Junior Európa Bajnokság és Szenior Világbajnokság rendezvényei számára az alábbi 
önkormányzati tulajdonú területek használatát térítésmentesen biztosítja: 
 

- 2018.06.25-tól 2018.07.01-ig a Nagyszénás utcai 4561/5 és 4561/7 hrsz-ú 
területeket ideiglenes parkoló kialakítására, 

- 2018.06.27-én és 2018.06.29-én a Kossuth L. utcai 03 hrsz-ú területet rajt 
és cél rendezése céljából, 

- 2018.06.29-én a Tisza István tér gyalogosforgalmi részeit (hrsz:306/2 és 
414) cél kialakítására és az ünnepélyes megnyitó, illetve eredményhirdetés 
megrendezésére. 

 
A területek használata előtt állapotfelvétel szükséges, az igénybe vevőt pedig 
helyreállítási kötelezettség terheli, az elhasznált ivóvíz és elektromos áram díjának 
megfizetése mellett.   
 
Rendezők által felajánlott 150.000 Ft fejlesztési keretet köszönettel nyugtázza, ennek 
felhasználására felhatalmazza a Polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


