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Tisztelt Képviselő-testület!
Oravetz Zoltán, mint a KövérGáz Rallye Sportegyesület elnöke az előterjesztéshez mellékelt
kérelemben kérte a Képviselő-testület hozzájárulását, a 2018. október 28-án (vasárnap) vagy
november 4-én (vasárnap) a Hunyadi u – Nagymező u- és Kölcsey utca területén (rajz
mellékelve) autó ügyességi verseny megrendezéséhez a fent leírt - önkormányzat
tulajdonában lévő -útszakaszokon.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tűzoltók vonulási útvonalát a Kölcsey
utcában bármilyen rendezvény esetében biztosítani kell.
A kérelemmel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatnám a Tisztelt Képviselő-testületet.
Az autósport fokozottan veszélyes üzem!
Magyarországon magas az olyan sportrendezvények száma, amelynek résztvevői a versenyzés
során fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytatnak. Ezeken az alapvetően a technikai
sportok körébe tartozó sportrendezvényeken gyakran a legalapvetőbb biztonsági feltételek
sem voltak adottak, és számos tragédia is történt. Az állam alapjogvédelmi (különösen pedig
élet- és testi épség védelmére vonatkozó) kötelezettségének teljesítése megkívánja a
biztonsági előírások kialakítását és biztosítását, amelynek leghatékonyabb módja a sportági
szövetség előzetes hozzájárulásának előírása.
A
sportról
szóló
2004.
évi
I.
törvény
65.§ (4)
bekezdés
alapján:
"Kizárólag a szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség előzetes írásbeli
hozzájárulásával tartható olyan sportrendezvény, amelynek résztvevői a versenyzés során
fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytatnak (veszélyes üzem)."
Ki rendezhet autósport rendezvényt:
- A Szervezőnek az Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnél tagsága kell, hogy legyen.
- A Szövetségen belül az adott autósport szakágnál versenyrendezői licenccel kell
rendelkeznie.
- Az adott rendezvényt a szövetség adott szakágában regisztráltatni kell, amiről az MNASZ
hozzájárulást állít ki.

Regisztrációhoz szükséges:
- Biztonsági terv
- Versenykiírás
- Felelősségvállalási nyilatkozat
- Nyilatkozat a használt kommunikáció eszközökről
- Nyilatkozat a humán és technikai mentés ellátásáról
- Bejelentési kötelezettség: OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem, ÁNTSZ, Önkormányzat
Humán mentési feladatokat autósport rendezvényen csak és kizárólag az OMSZ láthat el a
mentésről szóló 5/2006. EüM rendelet 11 § (4) bekezdés c) pontja értelmében.
A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - köteles megtenni és az illetékes
hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a sportrendezvényen résztvevők

személyi és vagyonbiztonságának megóvása, valamint a jogsértések megelőzése érdekében
szükséges.
A fent kifejtettek alapján abban az esetben javasolom a kérelem támogatását, amennyiben
valamennyi feltétel teljesülését igazolja a sportegyesület.

Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a KövérGáz
Rallye Sportegyesület kérelméről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a KövérGáz Rallye Sportegyesület által szervezendő
autósügyességi verseny megrendezéséhez a Pásztó Hunyadi u- Nagymező u- Kölcsey
utca útvonalakon 2018. november 4-i időpontban, az alábbi feltételek biztosítása és
igazolása esetén:
a) Magyar Nemzeti Autósport Szövetség előzetes írásbeli hozzájárulása,
b) a regisztrációhoz szükséges dokumentumok és engedélyek bemutatása:
- Biztonsági terv
- Versenykiírás
- Felelősségvállalási nyilatkozat
- Nyilatkozat a használt kommunikáció eszközökről
- Nyilatkozat a humán és technikai mentés ellátásáról
- Bejelentési kötelezettség: OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem, ÁNTSZ.
2. Az 1. pontban meghatározott feltételek igazolását követően a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési
megállapodás aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a közútkezelői hozzájárulás megadásához, azzal
a kikötéssel, hogy a tűzoltók vonulási útvonalát a verseny ideje alatt is biztosítani kell.

Pásztó, 2018. október 2.
Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

