13/2010. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 01-én
14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Kulima István, Pusztai Ádám, Szemenyei
Sándor települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Jelinek Zsolt, autós rally verseny szervezője,
Skorka Pálné jkv.
Varga Pál technikus

Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, és a többi
jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes.
Távolmaradását bejelentette: Mórocz Lajos képviselő.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Csabáné és Gombkötő Lajos
személyében, akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1./ Kardoskúton szervezendő autós rally szervezéséről
tájékoztató és döntés a hozzájárulásról.

Jelinek Zsolt
szervező

2./ Bejelentések.
Ramasz Imre: A mai soron kívüli testületi ülés oka, hogy Jelinek Zsolt megkeresett,
hogy Kardoskúton szeretnének rendezni egy autós rally versenyt, melyhez kéri a
Képviselő-testület véleményét, egyetértés esetén a hozzájárulást.
Körünkben megjelent Jelinek Zsolt, akit tisztelettel köszöntök és megkérem, mondja
el terveiket, ismertesse a döntéshozatallal kapcsolatos tudnivalókat.
Jelinek Zsolt: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és minden jelenlevőt.
Köszönöm a lehetőséget, hogy rendkívüli testületi ülés keretében mondhatom el
elképzeléseinket.
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A rally technikás sport, de nagyon nagy veszélyeket rejt magában, ezért nagyon
fontos a megfelelő, szigorú feltételekhez kötött előkészítés. A verseny két napra
terveztük, augusztus 14-15-re. 14-én orosházi, 15-én kardoskúti helyszínen. A
Kardoskúton zajló verseny a belterületi utcákon és a MOL-os kövesúton lenne
lebonyolítva, térképet minden képviselőnek adtam, melyen a belterületi útvonal fel
van tüntetve.
Amatőr és országos bajnokságon nyert versenyzők szeretnének részt venni. Ez az
időpont az egyetlen, amikor országosan nincs más rendezvény.
A biztonságos verseny lebonyolítása érdekében az érintett utcákat lezárnánk a
forgalom elől. Az autók 1 perces indítással indulnának a faluból, Szőlősön lenne vége.
Ez az útvonal 3-szor oda vissza a verseny teljes hossza. Az esetleges balesetek,
sérülések, bármilyen akadályok elhárítására a mentők, autószállító járművek,
műhelykocsi, és sok biztosítást végző személy pl. polgárőrök, lesznek. A lakosság
közlekedését is biztosítjuk.
A verseny kezdete reggel 7 óra, a befejezés 18 óra, de ez csak tervezet még.
A rendezvény után az esetleges károkat helyreállítjuk, a szemetet összegyűjtjük. A
pálya melletti ingatlanok védelmére használt autógumikat helyezünk ki. Mindent meg
kívánunk tenni a biztonság érdekében, bízva abban, hogy máskor is visszajöhetünk
erre a településre, hiszen a környező települések közül itt találtuk meg a legjobb és
legtechnikásabb pálya feltételeit. Várom a kérdéseket.
Ramasz Imre: A térképen látható, hogy a lakosság forgalmát nagyban lebénítja.
Ezzel együtt mérlegeljük. Én vegyes érzelmekkel vagyok, szeretem a technikás
sportokat. Van, aki ennek örül, de vannak olyanok is akik csak azt érzékelik, hogy
korlátozzák mozgásában. Nem egyformák az érzelmek a lakosság körében. Jó lett
volna, ha a lakosságot is meg tudtuk volna szondáztatni. Hangsúlyozom, hogy
minden engedély, biztosítási feltétel megteremtése a rendező felelőssége. Az
Önkormányzat részéről semmi ilyen nem vállalunk fel, de ragaszkodunk, hogy
minden engedély a szervezők birtokában legyen. Évente, 2 évente ismétlődő
program lehet a faluban, ha elnyeri a lakosság tetszését.
Jelinek Zsolt: A lakosságot szórólappal tájékoztatjuk a korlátozásról, lehetőségekről.
Ha ez ismétlődhet, akkor más technikai sporttal is bemutatkozhatunk a jövőben. Egy
ilyen esemény mindenképpen jó lehet a településnek, hiszen jelen lesz a média is és
a versenyzők is sok helyről jönnek, akik népszerűsíthetik a települést. Szeretnénk
bebizonyítani, hogy ilyen helyen is lehet jó színvonalú versenyt rendezni, nemcsak ott
ahol meg vannak a természeti adottságok.
Ramasz Imre: A rajzot előzetesen látva, a környező településeken nincsen a belső
falu részen lehetőség ilyen pályára. A MOL úton, ami nem országos közút, de mégis
van rajta forgalom. A sebességre lehet összpontosítani a jó állapotú útszakaszokon. A
versenyszervezők szemszögéből valóban ideális terep. De nagyon figyelni kell arra is,
hogy vannak, akiknek ez kellemetlenséget okoz.
Szemenyei Sándor: A járdán közlekedhetnek a lakosok?
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Jelinek Zsolt: Igen, szalaggal el lesz kerítve a pályaszakasz. A pályaszakaszt a
versenyzők előző nap bejárják a közlekedési szabályok betartása mellett.
Szemenyei Sándor: Mennyi km/h-s sebességgel tudnak menni.
Jelinek Zsolt: A belterületen nem érik el a 100 km/h-t, viszont a kinti szakaszon a 160
km/h-t is elérhetik. De biztonság miatt 3-4 autómentő is rendelkezésre áll, a
pályaszakasz 20-25 rádióval lesz lefedve.
Szemenyei Sándor: Ha biztonságosan le lesz bonyolítva, a lakosságot előre fel kell
készíteni.
Jelinek Zsolt: Az előző napon Orosházán tartandó rendezvényt nézőcsalogatónak
szeretnénk.
Ramasz Imre: A nézők hogyan tudnak mozogni?
Jelinek Zsolt: Különböző figyelmeztető táblák kihelyezésével, szalagos elkerítéssel.
Ramasz Imre: Az Önkormányzat sportpályája jó idő esetén használható parkolónak.
Jelinek Zsolt: Jó gondolat, akkor van baj, ha eső van. Minden ilyen ötletet, segítséget
köszönök és elfogadok. Ha „zöld utat” kapunk, akkor részletes leírást prezentálok.
Gombkötő Lajos: Eső esetén IKR felé eső útszakasz lehet parkoló.
Jelinek Zsolt: Mi a vasútállomás melletti részre gondoltunk és az Agrár Zrt. elnöke a
trélerek és más járművek parkolására felajánlotta a műhelyük területét.
Gombkötő Lajos: Nem idegenkedek tőle, a biztonságot ti biztosítjátok.
Jelinek Zsolt: A célom, hogy minden jó és biztonságos legyen.
Ramasz Imre: Nehéz pálya, de minden versenyzőnek egyforma.
Kulima István: Biztos lesz negatív véleményező. Ez a technikai sport a fiatalokat is
érdekli. Kritikát kapunk, fel kell vállalni, ha olyan lesz a visszajelzés, akkor legfeljebb
jövőre nem lesz. Lesz pozitív oldala is. Támogatom a rendezvényt.
Szemenyei Sándor: Azokat az utcabelieket kell meggyőzni, amelyeken a pálya lesz.
Gub András: Haladó hagyomány kezdeményezése, egyetértek a támogatókkal. Mit
profitálunk belőle – nem tudom? Támogatom. A kritikák tükrében eldől, hogy a
következő jövőre lesz-e.
Pusztai Ádám: Véleményemet részben elmondták az előttem szólók. A Petőfi utca
több pontján gyalogos forgalmat meg kell tiltani.
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Jelinek Zsolt: Lesznek biztonsági emberek ezeken a pontokon.
Pusztai Ádám: A keskeny utcákon, ahol házak vannak, felhívás a lakóknak, hogy a
gyerekeket ne engedjék egyedül ki.
Ramasz Imre: Elgondolkodtató, hogy mennyire felelőtlen emberek is vannak, ezt is
figyelembe kell venni.
Jelinek Zsolt: Azért lesz rendőri szerv, illetve határozott rendezők.
Gombkötő Csabáné: Nagyon jó, felpezsdítő. Az iskolánál van nagy kibetonozott
terület, azt is lehet használni pl. árusok, büfések rendelkezésére bocsátani.
Jelinek Zsolt: Nem gondoltam erre. Az árusok, büfések a Petőfi utcán lesznek, a
versenyszakasz leglátványosabb részén.
Gombkötő Csabáné: Kicsi gyerekeseknek lehet gond, meddig fog tartani?
Jelinek Zsolt: Délután 5-6 óráig.
Gombkötő Lajos: Néhány szülőnek nyomatékosan fel kell hívni a figyelmét!
Gombkötő Csabáné: Kár történik, ki a felelős?
Jelinek Zsolt: A versenyzők jelentkezéskor aláírják a felelősségvállalási nyilatkozatot,
van biztosításuk, minden résztvevőnek kötöttünk. Biztosítót keresünk erre. Nagy
falat, első rendezvényünk ez. Amennyiben lehetőséget kapunk a rendezvény
megtartására, az előkészületek idején folyamatosan tájékoztatni fogom a
Polgármester Urat.
Ramasz Imre: Szívesen meghallgatom a jegyzőnk véleményét is.
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs semmi kifogásom.
Gub András: A szervizpark mennyire nagy területet vesz igénybe?
Jelinek Zsolt: Az útnak egyik sávja.
Gombkötő Csabáné: Lehet azt mondani a lakosságnak, hogy teljes biztonságban
lesznek?
Jelinek Zsolt: Biztosítani fogjuk, de bizonyos tolerancia kell.
Ramasz Imre: Kellő tájékoztatás után meg lehet oldani a versenyt. Összefoglalva a
többség támogatja, ne szabjunk gátat ennek a kezdeményezésnek, de bizonyos
fenntartások mellett, egy alkalomra, majd a következmények levonása után dönt a
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következő testület a további rendezvényekről. Nem lehet kizárni, hogy ne történjen
valami. A felelősséget ne vállaljuk át, legyen a rendezők felelőssége, a település
vezetése részéről segítünk.
Kérem a képviselőket, hogy aki támogatja Jelinek Zsolt kérését az autós rally
megrendezését illetően, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
150/2010. (VII. 1.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul Kardoskúton 2010.
augusztus 15-én (vasárnap) megtartandó
autós rally megrendezéséhez. Kötelezi
Jelinek Zsolt főrendezőt minden hatósági
engedély
beszerzésére,
a
verseny
lebonyolításával kapcsolatos mindennemű
biztosításra, valamint a szervezés folyamán
Ramasz Imre polgármesterrel a kapcsolat
tartására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. augusztus 15

Ramasz Imre: Hajrá a szervezőknek, nagyon komoly munkát kell végezni.
Jelinek Zsolt: Nagyon szépen köszönöm a Polgármester Úrnak és a Képviselőknek a
pozitív hozzáállást. A verseny után a rendrakás is a mi feladatunk.
Ramasz Imre: Eredményhirdetésre a művelődési házat igénybe vehetik eső esetén.
Jelinek Zsolt: Ezt is a szabadba tervezzük, ha az időjárás engedi, egész nap halk zene
fog szólni és műsorközlő is lesz.
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre: Tájékoztatom a Képviselőket, hogy Orosháza Város Polgármesteri
Hivatala az iskola túlfinanszírozása miatt 5.965.115,-Ft-ot visszautalt a számlánkra.
Korábbi döntésünk alapján az iskola kerítését ebből finanszírozzuk, ma 3 millió
forintot előlegként már át is utaltunk.
Szúnyogirtással kapcsolatban korábban az volt a vélemény, hogy felesleges. Most
egyre több jelzés érkezik a lakosságtól, hogy mégis kellene. Idén még nem
végeztünk, valóban nagyon elszaporodtak a szúnyogok. Kérem a véleményeteket! A
költsége alkalmanként nem jelentős, 62 ezer forint.

5

Gyéríteni lehet, de valóban teljesen tökéletesen kiirtani nem. A falunap miatt
javasolnám két alkalommal elvégeztetni. Be van tervezve a költségvetésbe, a
szerződés él, akkor jönnek, amikor kérjük.
Kulima István: Este fél 10-re nem lehetne?
Ramasz Imre: A szúnyogok mozgásához kell igazodni, 9 óra az ideális. Döntés nem
kell.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság határozatát terjeszti elő a képviselőknek. A
költségvetési rendeletünkben a Polgármester Úr részére 1 havi jutalom kifizetésére
van lehetőség. Javasolja a Bizottság, hogy kapja meg az egy havi munkabérének
megfelelő összeget jutalom címen.
Ramasz Imre: Személyes érintettség miatt kéri kizárását a döntéshozatalból.
Gombkötő Lajos alpolgármester átveszi az ülés vezetését.
Gombkötő Lajos: Aki egyetért a polgármester döntéshozatalból való kizárásával,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
151/2010. (VII. 1.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Ramasz Imre polgármester kizárja a
személyét érintő döntéshozatalból.
dr. Mészáros Erzsébet: Minden dolgozó megkapta a félhavi munkabérének megfelelő
összeget jutalom címen. A polgármesternek a testület döntése alapján lehet kifizetni.
A választások miatt javaslom az egyhavi összeget.
Szemenyei Sándor: Egy havi jutalomról döntöttünk, miért nem kapták meg a
dolgozók is az egyhavi jutalmat?
dr. Mészáros Erzsébet: A költségvetési rendeletben a jutalom összege van biztosítva,
a kifizetések ütemezéséről a munkáltató dönt.
Gombkötő Lajos: Aki egyetért a polgármester részére egy havi munkabérének
megfelelő összeg kifizetésével jutalom címen, az kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
152/2010. (VII. 1.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Ramasz Imre polgármester részére
egy havi bruttó munkabérének megfelelő
összeg kifizetését határozza meg jutalom
címen.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet
Határidő:
2010. július 10.
Ramasz Imre: Megköszöni a testület döntését, visszaveszi az ülés vezetését. Mivel
több megtárgyalandó napirend nincs az ülés bezárja.
Kmft.

/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Csabáné /
képviselő

/ Gombkötő Lajos/
képviselő
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