
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
             Polgármestere 
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Ügyiratszám: 7520-3/2012.    
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
a  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. szeptember 25-én tartandó ülésére.  

 
 
N a p i r e n d:  CHRONOMOTO Kft. Budapest veterán autó túraverseny megrendezése  
                          Lengyeltótiban.              
                                                    
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

CHRONOMOTO Kft. 1213. Budapest, Hollandi út 13. (képviseli: Majosházi Péter) azzal a 
kérelemmel fordult Lengyeltóti Város Önkormányzatához, hogy engedélyezzük 2012. szept-
ember 29-én, szombaton 13.45 és 16.15 között a Lengyeltóti Jókai utcában és a Lengyeltóti, 
Petőfi S. utcában veterán autó túraverseny megjelenését, valamint fotocellás ellenőrző pon-
tok ideiglenes elhelyezését. 
 
A kérelmet beérkezően válaszlevelünkben tájékoztattuk szervező céget arról, hogy a közte-
rület-foglalás engedélyezését Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2000. (I.20.) önk. Rendelete (továbbiakban:Ör.) szabályozza, melynek 12.§. előírásai ér-
telmében a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati hatósági fel-
adatokat a polgármester látja el. Ugyanakkor az Ör. előírásai alapján a közterület-
használatért az 1. melléklet szerinti közterület-foglalási díjat kell fizetni, továbbá a kérelmet a 
kötelezően alkalmazandó 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (mellé-
kelve) A közterület-használat díja, mivel az l.) pontba tartozik, egyedileg kerül megállapítás-
ra, ezért szükséges a Képviselő-testület döntése, melyhez szükséges tudni az elfoglalt köz-
terület pontos nagyságát m2-ben. Az Ör 12. §. (6) bekezdése szerint „Előzetes szakhatósági 
véleményt kell beszerezni a.) közút és járda területét érintő közterület-használati engedély 
megadásához első fokú útügyi és rendőrhatóságtól.”   
    
Ezt követően a cég képviseletében Magyar Andrea tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy 
kérelmüket benyújtották a fonyódi Rendőrkapitánysághoz, ahol közölték vele, hogy az enge-
délyt a leírtak alapján meg fogják adni, de elképzelhető, hogy a Képviselő-testületi ülésig 
nem készül el. A leírásban tájékoztatott továbbá arról, hogy az ő általuk szervezett verseny 
nem minősül hagyományos autóversenynek, esetükben nem a sebesség, hanem a pontos-
ság a mérvadó, minden esetben a KRESZ szabályait betartva közlekednek, a pontossági 
feladatok során kifejezetten lassan haladnak.    
A versenyen autóba ül Kenéz István Balatonlelle Város Polgármestere, valamint Gönczi Gá-
bor RTL Klubos műsorvezető is. Kérelmező benyújtotta közterület-foglalási kérelmét is, 
melyben közölte, hogy a mérőpontok által elfoglalt terület összeses 5 m2.    
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lengyeltóti Jókai u. 1113. hrsz-
ú, valamint a Petőfi S. u. 70. hrsz-ú közutakat érintő veterán autó túraverseny megjelenése, 
valamint fotocellás ellenőrző pontok ideiglenes elhelyezése, a közterület-foglalási díj megha-
tározása vonatkozásában szíveskedjenek döntést hozni.   
 



 2 
 
 

Határozati javaslat:   
 
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete CHRONOMOTO Kft. 1213. Buda-
pest, Hollandi út 13. (képviseli: Majosházi Péter) kérelmével egyet ért és hozzájárul 2012. 
szeptember 29-én 13.45 és 16.15 között a Lengyeltóti Jókai utcában és a Lengyeltóti, Petőfi 
S. utcában veterán autó túraverseny közutakon történő megjelenéséhez, valamint fotocellás 
ellenőrző pontok ideiglenes elhelyezéséhez. Az elfoglalt 5 m2 terület közterület-foglalási díja 
egyszeri ………………..Ft+ áfa, melyet a kiküldésre kerülő számlához melléklet csekk fel-
használásával kell befizetni.   
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete CHRONOMOTO Kft. 1213. Buda-
pest, Hollandi út 13. (képviseli: Majosházi Péter) kérelmével egyet ért és hozzájárul 2012. 
szeptember 29-én 13.45 és 16.15 között a Lengyeltóti Jókai utcában és a Lengyeltóti, Petőfi 
S. utcában veterán autó túraverseny közutakon történő megjelenéséhez, valamint fotocellás 
ellenőrző pontok ideiglenes elhelyezéséhez. A túra ideje alatt elfoglalt közterületre közterület-
foglalási díjat nem számít fel.  
 
3./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete CHRONOMOTO Kft. 1213. Buda-
pest, Hollandi út 13. (képviseli: Majosházi Péter) kérelmével nem ért egyet és 2012. szept-
ember 29-én 13.45 és 16.15 között a Lengyeltóti Jókai utcában és a Lengyeltóti, Petőfi S. 
utcában veterán autó túraverseny közutakon történő megjelenéséhez, valamint fotocellás 
ellenőrző pontok ideiglenes elhelyezéséhez nem járul hozzá.  
 
 
 
Lengyeltóti, 2012. szeptember 21.               
               
                                                                                                               Zsombok Lajos  
                                                                                                                 polgármester 

 

 
Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            
 
  Borbély Róbert                                 Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                        jegyző  


