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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 04. napi ülésének 6. napirendi pontjához

Napirend:
6.)  A  III.  Pannonhalma  Prológ  –  V4  kerékpárverseny  szervezése,  együttműködési
megállapodásának ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A V4 kerékpáros versenyt szervező Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület (MERSE)
elnöke Törzsök Zsolt Úr egy megállapodás tervezetet küldött önkormányzatunknak a 2017.
április 22. napján megrendezésre kerülő III. Pannonhalma Prológ – V4 kerékpáros verseny le-
bonyolításával kapcsolatosan.

A megállapodásban az önkormányzatot érintő vállalások az alábbiakban kerültek megfogal-
mazásra:

- Az Önkormányzat a rendezvények bonyolításához a szervezők részére rendelkezésre
bocsátja a városi főteret, valamint gondoskodik 2 db rendezvény faház PKSK által kért
helyre történő felállításáról.

- Az Önkormányzat hozzájárul a PKSK által szervezett verseny idejére a kezelésében
lévő Váralja utcák lezáráshoz, valamint tudomásul veszi az Imre herceg utca, Lestár,
Fenyvesalja és Tóthegy utcákat érintő közlekedési korlátozásokat.

- A verseny  által  érintett  útvonallal  és  a  tervezett  főtéri  programokkal  kapcsolatos
szükséges engedélyeket megadja / beszerezi.

- Intézkedik a kerékpáros események lebonyolítására kijelölt körpálya útburkolatának
rehabilitációja (kátyúzása)  érdekében, ezért  hivatalosan eljár  az illetékes KPM felé
.Biztosítja a rendezvények bel- és külföldi díszvendégeinek fogadásának személyi és
tárgyi feltételeit, a kapcsolódó protokolláris feladatok ellátását megoldja.

- Hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  általa  működtetett  Tourinform  iroda  közreműködjön  a
verseny előkészítési, esetleges raktározási szükségleteinek ellátásában.

- A kerékpáros  események  útvonalába  eső  3  sor  folyókák  csúszásmentesítését  az
legkésőbb az események előtti napon megoldja (az azokat fedő fémrács bontása után,
az  erre  a  célra  meglévő  OSB-lap  takarással  helyettesíti,  majd  az  eseményeket



követően az eredeti állapotot helyreállítja.

- A főtér és a kereszteződés közötti rövid útszakaszon megállási tilalmat rendel el, hogy
a profi verseny kísérő gépkocsijainak elhaladása zavartalanul megtörténhessen.

- Biztosítja a színpadtechnika villamos csatlakozási lehetőséget

- 2 db nagy szalma  henger  –  15db fóliázott  szalma  bálát  biztosít  a  verseny idejére
passzív biztonsági elemként.

- A célterületre április 21-én kitelepített kordonok éjszakai őrzéséhez bevonja a Városi
Polgárőrség személyi állományát.

Előterjesztésemhez mellékelten csatolom az együttműködési megállapodás tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját a napirenddel kapcsolato-
san.

Pannonhalma, 2017. március 27.

Kovács Szabolcs sk.
          Jegyző


