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Polgármester részére 

 
  

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

A Nagykovácsi a tervezett központja a 2018-ban rendezendő Tájékozódási Kerékpáros felnőtt és  Junior 

Európa Bajnokságnak , valamint a Szenior Világbajnokságnak.  

A rendezvényre 400-500 résztvevőt várunk a világ 25 országából. A versenykiírásban, értesítőben 

Nagykovácsi szerepel, mint versenyközpont. A település felkerült a sportág „térképére”. 

A hosszútáv célja a főtéren lesz, az ünnepélyes megnyitót is a főtéren tartjuk. Médiamegjelenésünk nem 

vetekszik egy vizes EB-vel, de számos tudósítás videó bejátszás fog úgy kezdődni, hogy „2018-ban 

Nagykovácsiban került megrendezésre e sportág Európa Bajnoksága és szenior világbajnoksága”, ezzel is 

növelve a település ismertségét. 

A fentiek kapcsán az alábbi kérelemmel fordulok önhöz és a képviselő testülethez. 

Kérem hozzájárulásukat, hogy verseny központjául szolgáló általános iskolával szembeni lévő füves 

Önkormányzati területen ideiglenes parkolót alakíthassunk ki június 25- és július 1 között az naponta oda 

érkező versenyzőknek, és elkülönítve egy állandó részt ahol az éjszakára ott maradó 5-10 lakóautó állhat. 

Ez utóbbiak részére villany és vízvételi lehetőség biztosítását kérjük. Egyébként az iskola vizes blokkjához 

nekik 0-24 hozzáférésük lesz. 

 

A parkoló kialakításához műanyag „hófogó” kerítést használnánk, ezzel egyértelműsítve a verseny rendezői 

által egyébként is felügyelt parkolási rendet.  

 

Kérem hozzájárulásukat, hogy 2018. június 27-én (szerda) és június 29-én (péntek) –a szintén 

önkormányzati tulajdonú kőkereszt melletti „háromszög” alapú területet rajt és célhelynek használhassuk. 

Ide 27-én két vagy három 3x6m es sátrat állítanánk, a beérkező versenyzőket hangosítással közvetítenénk, 

képernyőkre eredményeket vetítenénk. mobil wc-t biztosítunk a területre. 
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Kérem hozzájárulásukat, hogy 29-én a verseny célját a főtérre tehessük, kora este az ünnepélyes megnyitót 

és az aznapi eredményhirdetést a főtéren tarthassuk, hogy a meghívottak, védnökök megfelelő 

környezetben találják magukat. A főtérre beérkező kerékpárosok miatt forgalomkorlátozást nem 

alkalmazunk, egy egyeztetett útvonalon az út szélét választanánk le a beérkezők részére.  

 

 

A területek át-és visszavétele alkalmával jegyzőkönyvet vennénk fel, melyben rögzítjük a helyszín állapotát, 

a közművek mérőállását és egyéb, a felek által rögzítésre méltónak tartott körülményt. 

 

A közműfogyasztást vállaljuk, az esetleges károkért anyagi felelősséget vállalunk.  

A résztvevőktől a verseny egészére pakolódíjat szedünk, ennek Nagykovácsira eső részét, becslésünk szerint 

150 ezer forintot felajánlunk a település fejlesztésére. A részletekről külön egyeztetünk. 

Közlekedési kérdésekben Veverka Gábor főtörzsőrmesterrel felvettük a kapcsolatot. 

 

Kérem segítségüket, hogy a lakosságot, különös tekintettel azokat, akik ingatlanja előtti úton haladnak a 

versenyzők, el tudjuk érni tájékoztatásunkkal. 

 

Budapest, 2018. május 9.  

Előre is köszönve a segítséget 

 

          

Tisztelettel: Mets Miklós 
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