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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. augusztus 10-én megtartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Ebesi Polgármesteri Hivatal, tanácsterem (Ebes, Széchenyi tér 1.) 
 
Jelen vannak: Szabóné Karsai Mária polgármester, 
 Mezei László alpolgármester,  
 Biró Sándorné, 
 Csiszárné Józsa Emma,   
 Dr. Kovács Brigitta, 
 Magyar János,  
 Dr. Szerze Péter  
 képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző 
 
Meghívottként részt vesz: 

Gadóczy Györgyné jegyzőkönyvvezető 
a mellékelt jelenléti ív szerint 
 

Napirendi pontok: 

1.) Előterjesztés Szabadtéri Sportpark létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtására   
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester  

2.) Különfélék 
 
(Az ülés 14 óra 30 perckor megkezdődik.)  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Tisztelettel köszöntöm a község Képviselő-testületét. A testületi ülést megnyitom. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 7 fő jelenlétével határozatképes. Javaslatot teszek a meghívóban szereplő 
napirendi pontok elfogadására. Kérem, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, 
szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, meghozza a 
következő határozatot:  
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   
 

127/2016. (VIII. 10.) ÖH. sz. határozat 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
ülés napirendi pontját a kiküldött meghívó szerint. 

 
Végrehajtásért felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő: azonnal 
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1. napirendi pont: Előterjesztés Szabadtéri Sportpark létesítésével kapcsolatos pályázat 
benyújtására   
Előterjesztő: Szabóné Karsai Mária polgármester 
(Előterjesztés mellékelve.) 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. A műszaki irodavezető az ülést követően a bizottsági tagok kérésére egy tervezetet 
készített arról, hogy hol lehet a futókört kialakítani, amely most megtekinthető.  
 
Csiszárné Józsa Emma Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke: 
Az önkormányzat által korábban futókörre benyújtott pályázat nem volt sikeres.   
A bizottsági tagok a sportpark létesítésével kapcsolatban két kérdést vetettek fel az ülésen, amelyek 
egyrészt a futókör kialakításának helyére, másrészt a beruházás költségére vonatkoztak. A 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy támogassa az előterjesztést. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Előterjesztés szóbeli ismertetése. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 150 m2 alapterületű,  
„D” típusú sportparkra pályázzon, mivel ezen típus esetében kerül a legtöbb eszköz telepítésre. A 
Program keretében az önkormányzatok futókörre is nyújthatnak be igényt. A Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság mérlegelte, hogy 200 méteres 
vagy 400 méteres futókörre javasolja igény benyújtását a Képviselő-testület számára.  
A bizottsági ülést követően megvizsgáltuk, hogy a település sportpályán milyen méretű futókör 
alakítható ki és megállapítottuk, hogy csak a 200 méteres futókör elhelyezésére van lehetőség.    
 
Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 
A futókört vagy a salakos és a homokos pálya vagy az aszfaltos és a homokos pálya körül lehet 
kialakítani. A két változatot „A” és „B” betűvel jelöltem a rajzon. A Képviselő-testületnek jelenleg 
még nem szükséges a két változat közül választania.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a későbbiekben majd az „A” változat mellett döntsön, mivel a 
„B”  betűvel jelzett futókör megvalósítása esetén el kellene bontani annak a labdafogó hálónak egy 
részét, amit az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület korábban TAO támogatásból épített meg.  
Az Önkormányzatnak a sportpark kialakításához nem kell önerőt biztosítania, a futókör kialakításához 
azonban 50 százalékos önerő szükséges.   
 
Nagy Judit pénzügyi előadó: 
Az önerő pontos összege a közbeszerzés lefolytatása során fog ismertté válni.   
  
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A fejlesztés megvalósításához várhatóan 4,5 millió forint önerőre lesz szükség.  
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Miért nem a nagypálya körül alakítunk ki futókört? 
 
Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 
A nagypálya körül nincs elegendő hely a futókör elhelyezésére. A beruházásról az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület elnökével is egyeztettem, akinek az volt a véleménye, hogy a 400 méteres 
futókört csak a sportpálya valamely létesítményének elbontása árán lehetne kialakítani. A pályát 
azonban ebben az esetben sem lehetne szabvány szerint megépíteni, mivel a futókör ívei túl szűkek 
lennének. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 200 méteres futókör megvalósítása mellett döntsön.      
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Magyar János képviselő:  
A baseball pálya körül nem lehet futókört létesíteni? Véleményem szerint ott a 400 méteres futókört is 
ki lehetne alakítani.   
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Nem javaslom, hogy a baseball pálya körül építsünk futókört, mert ott nincsenek sem öltözők, sem 
szociális helyiségek.  
 
Mezei László alpolgármester: 
Jónak tartom azt, hogy a településen egy központban találhatóak a sportolási lehetőségek, ezért nem 
értek egyet azzal a javaslattal, hogy a baseball pálya körül hozzunk létre futókört.  
A 200 méteres futókör véleményem szerint a mindennapos testnevelésre teljes mértékben alkalmas a 
sportolók 14 éves koráig. 
A későbbiekben, ha a település lakosságszáma jelentősen megnövekszik, megfontolásra javaslom akár 
a nagypálya lelátójának az elmozdítását is, annak érdekében, hogy a sporttelepen ki lehessen alakítani 
egy nagy méretű futókört.      
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A 400 méteres pálya elhelyezésére nincs lehetőség?  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Nem, mivel a pálya mérete adott, így az ívek túlságosan szűkek lennének.    
 
Dr. Kovács Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Egyetértek azzal, hogy a lelátót a későbbiekben szükséges lesz majd a jelenlegi helyéről elmozdítani.  
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A település számára a legmegfelelőbb az 500 méteres futókör lenne, azonban a pályázat keretében 
kifejezetten csak 200 méteres és 400 méteres futókörre lehet igényt benyújtani. Javaslom, hogy a  
Képviselő-testület támogassa a pályázat beadását a határozati javaslatban foglaltak szerint, hiszen a 
sportpark és a futókör létrehozása nagy előrelépést jelentene a település számára.  
 
Csősz Krisztián műszaki irodavezető: 
A sporttelep bővítését követően – gondolok itt arra, hogy ha a sporttelephez hozzá tudjuk majd 
csatolni a szomszédos telekvégeket – a futókört át lehet alakítani 400 méteres futókörré. 
 
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
Megállapítom, hogy további hozzászólás a napirendi ponthoz nincs. Kérem, hogy aki egyetért a 
Szabadtéri Sportpark létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslattal, 
szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, meghozza a következő 
határozatot: 
 
(A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő.)   

 
128/2016. (VIII. 10.) ÖH. sz. határozat 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormány 
1314/2016. (VI. 30.) határozata alapján pályázatot nyújt be a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételre.  
 
A fejlesztés keretében egy darab „D” típusú kültéri sportpark, 
valamint egy darab 200 méteres futókör kerülne 
megvalósításra.  
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Ebes Községi Önkormányzat vállalja, hogy a futókör 
megvalósításához szükséges 50 %-os önerőt biztosítja.  
Ebes Községi Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a 
sportparkot és futókört fenntartja, karbantartja és üzemelteti 
legalább az átadástól számított 5 évig.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Felelős:  Szabóné Karsai Mária polgármester  
Határidő:  2016. augusztus 10.  

  
Szabóné Karsai Mária polgármester:   
A pályázat benyújtási határideje augusztus 15., ezért volt szükséges, hogy a testület még  
az augusztus 17-i, munkaterv szerinti ülés előtt, rendkívüli ülésen határozzon a sportpark létesítéséről. 
Megállapítom, hogy további hozzászólás nincs, a testületi ülést bezárom. 
 
(A nyílt ülés 14 óra 48 perckor véget ér.) 
 

K. m. f. 
 
 
 Szabóné Karsai Mária Dr. Hajdu Miklós 
 polgármester jegyző 


