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Nagy László a balatonboglári Platán Strand területére nyújtott be területhasználati
kérelmet, miszerint 2018-ban 14. alkalommal kívánja megrendezni a Mórocz Géza
Emlékversenyt, 2018. június 2. napján, rossz idő esetén 2018. június 9. napján. A
sportrendezvényen repülőmodellekkel versenyeznek a résztvevők, kb. 50-60 főre
lehet számítani. A rendező vállalja a teljes körű helyreállítást és a verseny
biztonságáról is gondoskodik. Mindezidáig a versennyel kapcsolatban panasz nem
érkezett, sem lakossági, sem egyéb vonalról, a területben kárt nem okoztak. A
2018-as

rendezvénynaptár

szerint

Balatonboglár

Város

Napja

is

ebben

az

időpontban kerül megrendezésre, mivel az igényelt közterület és a rendezvény
nagysága nem ütközik. Javasolom, az engedély kiadásánál, az alábbi feltétel
kikötését: a szervező garantálja, hogy a két rendezvény biztonságtechnikai
szempontból egymással ne ütközzön.
A

területbérletre

vonatkozó

hozzájárulás

tervezete

mellékletét

képezi

az

előterjesztésnek.
Mellékletek:
- hozzájárulás tervezet

HATÁROZATI JAVASLATOK
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Nagy László
8630 Balatonboglár, Széchenyi u. 14. szám alatti lakos közterület-használati
kérelmét a Mórocz Géza Emlékverseny megrendezéséhez, azzal a feltétellel, hogy a
rendező vállalja, hogy biztonságtechnikai szempontból a Balatonboglár Város Napja
rendezvénnyel

az

emlékverseny

nem

ütközik,

egyben

felhatalmazza

polgármestert a hozzájárulás aláírására.

Balatonboglár, 2018. április 16.

Mészáros Miklós
polgármester

a
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HOZZÁJÁRULÁS - TERVEZET
Önkormányzati tulajdonú közterület használatához
Hozzájárulok ahhoz, hogy Nagy László, 8630 Balatonboglár Széchenyi u. 14.
alatti lakos ideiglenes jelleggel az önkormányzat tulajdonát képező és
Platán strand helyen lévő közterületből
repülőmodell-verseny céljából
kb. 5000m2

nagyságú területrészt .

2018. év június hó 2. napjától, 2018. év június hó 3. (eső esetén: 2018. június
9. – 2018. június 10.) napjáig igénybe vegyen.
Az ideiglenes használatra jogosult tevékenysége a 2/2016.(II.12.) önkormányzati
rendelet 3. számú melléklete alapján díjmentes.
A modellverseny a 2018. június 2. napján tartandó Balatonboglár Város
Napja rendezvénnyel biztonságtechnikai szempontból nem ütközhet.
Felhívom

figyelmét,

hogy

a

rendezvény

szükséges

biztosítása

valamint

a

rendezvényterület eredeti állapotba történő visszaállítása a kérelmezőt terheli,
Balatonboglár

Város

Önkormányzata

semminemű

felelősséget

nem

vállal

a

rendezvényhez kapcsolódó balesetekért, káreseményekért.
A

rendezvény

gépjárművei

csak

a

ki,-

ill.

berakodás

időtartama

alatt

tartózkodhatnak az érintett közterületen, ezt követően a helyszín el kell hagyniuk.
Hozzájárulásom további feltételei a túloldalon találhatók.
Balatonboglár, 2018. április 16.

Mészáros Miklós
polgármester

A közterület-használat feltételei:

(1.) A közterület-használati hozzájárulás másra nem ruházható át.
(2.) Jelen hozzájárulás az abban foglalt határidő lejártával megszűnik.
(3.) A rendezvény gépjárművei csak a ki-, ill. berakodás időtartama alatt
tartózkodhatnak a közterületen ezt követően köteles a gépjárművel erre
kijelölt parkolóhelyre állni.
Amennyiben a feltöltött területre gépjármű felhajtás igény merül fel, úgy
behatási engedélyt kell kérni a Balatonboglári Polgármesteri Hivatalnál.
(4.) A határozott időtartam lejárta előtt azonnali hatályú, kártalanítás nélküli
rendkívüli felmondással élhet az önkormányzat, ha a területhasználó:
- a közterületet nem a hozzájárulásban meghatározott célra használja, nem, vagy
nem csak azt a közterületet használja, amelyre a hozzájárulás alapján
jogosultságot szerzett.
(5.) A használót is megilleti a meghatározott időtartam lejárta előtti, rendkívüli
felmondás joga, ha a bérbeadónak felróható okból a közterületet a hozzájárulásban
meghatározott célra nem tudja használni.
(6.) A használó köteles az általa használt önkormányzati tulajdonú terület
karbantartásáról gondoskodni, a keletkezett hulladékot a saját költségén
elszállíttatni, a használat megszűnte után a területet eredeti állapotba
visszahelyezni.
(7.) Használó köteles iparűzési adó vonatkozásában fizetési kötelezettségének
eleget tenni.
(8.) Használó köteles a közterületen folytatott tevékenység engedélyezésében részt
vett szakhatóságok előírásait maradéktalanul betartani.
(9) Egyéb feltételek: Köteles eszközeit úgy elhelyezni, hogy a közlekedés
biztosítható legyen, illetve balesetveszélyt nem okozhat.

