
SZERVEZŐI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET

III. Pannonhalma Prológ – V4 Kerékpárverseny
2017. április 22. – szombat

amely  készült  egyrészről  Pannonhalmi  Kerékpáros  Sport  Klub  Egyesület  (9090  Pannonhalma,
István király u. 3., továbbiakban PKSK), másrészről Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület
(2040  Budaörs,  Fagyöngy  u.  1.,  továbbiakban  MERSE),  harmadrészt  Pannonhalma  Város
Önkormányzata  (9090  Pannonhalma,  Dózsa  u.  10,  továbbiakban  Önkormányzat)  között  a  mai
napon az alábbi feltételek mellett.

1.  Jelen megállapodás célja,  hogy a PKSK által  szervezett  III.  Pannonhalma Prológ elnevezésű
amatőr  kerékpáros  sportrendezvény,  valamint  a  MERSE  által  szervezett  V4  Kerékpárverseny
Pannonhalmát  érintő  nemzetközi  kerékpáros  verseny szervezői  feladatai  a  lehetőségek és  józan
együttműködés  elve  figyelembe  vételével  összehangolásra  kerüljenek  a  rendezvénysorozatot
támogató és gesztoráló Pannonhalma Város Önkormányzata részvétele mellett. A Felek kijelentik,
hogy kölcsönös elégedettség esetén a továbbiakban is együtt kívánnak működni egymással.

2.  Jelen  megállapodás  keretében PKSK vállalja  a  közreműködést  az  alábbi  dologi  és  személyi
feltételrendszerek megteremtésében:

- 100  db  kordon  (és  50  db-ot  opcionálisan,  amely  további  támogatói  döntéstől  függ)
biztosítását, amely a központi rendezvény helyszínen, a főtéren és a Mátyás király utcában
az  amatőr  verseny  célegyenesében  kerül  elhelyezésre.  A  vállalás  magában  foglalja  a
kordonok szállítását,  elhelyezését és deponálásának elvégzését az előzetesen egyeztetésre
kerülő térszerkezetnek megfelelően.

- Támogatói  felajánlás  keretében  vállalja  -  a  MERSE  által  bérelt  kordonok  szállítási
logisztikája tekintetében - további 100 db kordon rendezvény helyszínre történő eljuttatását,
amelyet  a  helyszínen  a  MERSE  által  biztosított  építőmunkások  vesznek  át,  majd  a
rendezvény  végével  gondoskodnak  annak  az  apátsági  zárható  udvaron  történő
deponálásáról. 

- Biztosítja  a  nemzetközi  verseny  díjkiosztásához  általunk  is  használt  háromfokú  fém
dobogót,  valamint  az  amatőr  verseny  konferansziéja  közreműködik  a  díjkiosztás
bonyolításában is.

- A V4 Kerékpárverseny Pannonhalmát érintő célbefutója során a Váralja városrész biztosítási
feladataihoz lehetőségeihez képest segítővel hozzájárul,  megfelelő számú segítő esetén a
Tóthegy utca két végét érintő kijáratok biztosítását segíti. 

3. MERSE az együttműködés keretében biztosítja az alábbiakat:

- A V4 Kerékpárverseny forgalombiztonsági és biztosítási feladatait teljes körűen biztosítja.
- Lehetővé teszi, hogy a rendezvény díszvendégei: Bodrogi László és Nico Mattan urak részt

vegyenek az amatőr rendezvény 14.15 órakor meghirdetésre kerülő eredményhirdetésén.
- Könnyűzenei  koncertet  szervez  a  V4  Kerékpárverseny  eredményhirdetését  követően

Pannonhalma Város Önkormányzatával egyeztetett előadóval
- A koncert hangosításhoz szükséges technikai berendezésparkot, amelyet térítésmentesen a

PKSK rendelkezésére bocsát a III. Pannonhalma Prológ teljes időtartalma alatt.
- Amennyiben  a  koncert  téren  történő  bonyolítását  akadályozza  és  zavarja  a  nézőtérre

tekintettel,  a  MERSE  emberei  segítséget  nyújtanak  a  téren  elhelyezett  kordonok  gyors
eltávolításában, átépítésében.

- Biztosítja a célegyenes biztosításához szükséges kordon mennyiséget.



- Kiépíti a célterületet és a célkaput a Pannonhalmi Főapátság bejárata előtt. 
- Biztosítja a PKSK segítségével a helyszínre szállított 100 db kordon helyszíni mozgatását,

építését,  elbontását.  A  rendezvény  végével  gondoskodik  azoknak  a  Főtéren  található
Apátsági Major zárható udvarára történő deponálásáról.

- Egyeztet  a  PKSK-val  a  tervezett  eseményekhez  szükséges  6x8  méteres  színpad  és
színpadfedés költségeinek megosztásáról. A rá eső rész pénzügyi rendezését vállalja.

- A szponzori molinókat a Főtéren felállított kordon belső felületére helyezi el.

4. Felek rögzítik, hogy a megállapodást megismeri Pannonhalma Város Önkormányzata is, amely a
rendezvények támogatójaként térítésmentesen biztosítja:

- 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, és ehhez 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 Fő tér 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.

5. Felek a rendezvények egyéb részfeladatainak egyeztetését személyesen, a helyszín bejárásával
egyidejűleg  végzik  el,  valamint  a  rendezvények  célrendszerét  szem  előtt  tartva  egymással
együttműködnek.

6.  Mindhárom fél  együttműködik  a  helyi  lakosság lehető legszélesebb körű tájékoztatása és  az
események teljes körű és sikeres lebonyolítása érdekében.

Pannonhalma, 2017. március 24.

Pannonhalma Város Önkormányzata Mozgás és Rekreációs Sportegyesület
Bagó Ferenc polgármester Törzsök Zsolt elnök

Pannonhalmi Kerékpáros Sport Klub egyesület
Horváth Szabolcs elnök


