547-5/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. április 18-án az Ifjúsági és Sportbizottság nyílt üléséről.
Jelen vannak: A jelenléti íven szereplők.
A jegyzőkönyvet vezette: Bereczné Pálfi Erika jegyzőkönyvvezető.
Napirendi pontok:
1.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2006. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a 2006. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
2.) Előterjesztés az Agria-Komplexum Kft. 2006. évi működési célú támogatásának
elszámolásáról
3.) Tájékoztató az Eger, Szent Miklós városrész rehabilitációja keretében megvalósult
létesítményekről, üzemeltetéséről (Egal Klub és Park, Extrém Sport Park)
A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Ismertette a
napirendi pontokat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitotta.
Jánosi Zoltán: Elmondta, hogy két előterjesztés érkezett, Előterjesztés az „Egri Bárány
Uszodáért” Közalapítvány kuratóriumának, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak
megválasztására, és az Előterjesztés a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítására.
Aki elfogadja az előterjesztés napirendi pontként való felvételét kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság az előterjesztések napirendi
pontként való felvételét.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2006. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a 2006. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Juhászné dr. Krecz Erzsébet: Megtartotta beszámolóját.
Pál György: Elmondta, hogy az alpolgármester Úr a bizottsági ülésen ill. több fórumon is
utalt rá, hogy a sportalap emelésre fog kerülni, az elmúlt évekhez képest nemcsak
nominálisan, hanem reálértéken is.
Jánosi Zoltán:
Szerinte a sport jelentősen sérült ebben a költségvetésben, a pénzmaradványban. Bízik benne,
hogy hosszútávon ez nem így fog alakulni.
Kérdése volt, van –e olyan jellegű szerződéses kötelezettsége az önkormányzatnak, amelyben
különböző támogatásokat vállalt és annak nem tesz eleget. Legyen szó akár egy PHARE
pályázatról, amelyben kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy 2007. évtől öt éves

időtartamra hogyan és mire fordítsák támogatást. Ez a Szt. Miklós városrész pályázatában,
majd a szerződésében van ez rögzítve.
Elhangzott az Agria Játékok Kht. 3,5 millió Ft-os támogatása, a 10 millió Ft-on felül, amely a
költségvetésben szerepel.
Kérdése volt, hogy ki támogatja a 2006. zárszámadás közgyűlés elé történő terjesztését?
Megállapította, hogy 4 igen, 1 nem szavazattal a bizottság elfogadta a Közgyűlés elé
terjesztést.
18/2007. (04.18.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
A bizottság megtárgyalta Eger város 2006. évi zárszámadásáról, a központi költségvetési
támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról készült rendeletet-tervezetét
és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

Előterjesztés az Agria-Komplexum Kft. 2006. évi működési célú támogatásának
elszámolásáról (KGB, PB, ISB, Kgy)
Jánosi Zoltán:
Szóbeli kiegészítés nincs. Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság.
20/2007. (04.18.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az
előterjesztést támogatja az Agria Komplexum Kft 2006. évi működési támogatás
elszámolásáról szóló beszámoló Közgyűlés elé történő beterjesztését.
Tájékoztató Eger, Szt. Miklós városrész rehabilitációja keretében
megvalósult létesítményekről, üzemeltetéséről (EGAL KLUB és park,
extrém sport park)
Jánosi Zoltán:
Elmondta, hogy kérte a tájékoztató bizottsági ülésen történő tárgyalását, hiszen érdemes
megismerni a kialakult állapotot a bizottság tagjainak. Elmondta, hogy áttekintette az erre
vonatkozó szerződést, melyben kötelezettségek lettek vállalva.
Vegyes üzemeltetésben működik a terület, igazából senki nem a gazdája a területnek és mégis
mindenki. Áldatlan állapot uralkodik, hiszen az őrzés-védelem egyharmadában megoldott,
kétharmad részben pedig kifizetetlen.
Dr. Kelemen Sándorné: Elmondta, hogy lakossági észrevétel érkezett, melyben fokozott
rendőri ellenőrzést kértek. A takarításba kérték beszervezni a MÁS Klubot is.

Elmondta, hogy kötelező fenntartási kötelezettségünk van, amely kimaradt a 2007. évi
költségvetésből. Erre kell valamilyen megoldást keresni, és el kell gondolkodni az Egal Klub
működtetéséről.
Pál György:
Elmondta, hogy az 1. napirendi pont kapcsán -mely a pénzmaradványról szólt,- felvetődött a
kérdés, hogy szerződésben a város az üzemeltetésre kötelezettséget vállalt, míg a Gazdasági
Iroda vezetője azt mondta, hogy nincs ilyen kötelezettség. Ez csak a pályázatban szerepelt, a
szerződésben már nincs erre vonatkozó utalás. Amennyiben a szerződésben valóban van ilyen
kötelezettségvállalás és ezt nem teljesítik, akkor a pályázat szempontjából ez mit jelent? Lehet
esetleg ennek olyan következménye, hogy vissza kell fizetni az összeget?
Jánosi Zoltán:
Elmondta, egyéni képviselői indítványként fogja a közgyűlés elé terjeszteni, hogy vállalva lett
a pályázatban a kötelezettségvállalás, meg kell találni ennek a finanszírozását, hiszen nem
lenne jó, ha 1000 ezer euró támogatástól elesne a város.
Aki tudomásul veszi a tájékoztatót, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag tudomásul vette a bizottság.

Sürgősségi indítvány:
Előterjesztés az „Egri Bárány Uszodáért” Közalapítvány kuratóriumának, valamint az
Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztására
Dr. Bánhidy Péter:
Elmondta, hogy 2006. augusztus 31. napjával lejárt a mandátuma a tagoknak. Az
előterjesztésben az ellenőrző bizottság egy tagjára még nem szerepelt javaslat, a bizottság
harmadik tagja Jánosi Zoltán elnök úr lenne. Amennyiben a kuratórium és az ellenőrző
bizottság tagjai megválasztásra kerülnek, akkor 2009. árpilis 26-ig lenne kuratóriuma és
ellenőrző bizottsága az alapítványnak.
Jánosi Zoltán:
Érintettség miatt nem szavazott.
Aki támogatja, hogy a kuratóriumi tagok, illetve a felügyelő bizottság személyei el legyenek
fogadva, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy az előterjesztést 2 igen 1 tartózkodással elfogadta.
21/2007. (04.18.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
A Bizottság megtárgyalta az Egri Bárány Uszodáért Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző
bizottsági tagjai megválasztására vonatkozó előterjesztést és támogatja annak Közgyűlés elé
terjesztését.

Előterjesztés a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására
Dr. Bánhidy Péter:
Az előterjesztést annyiban pontosította, hogy nemcsak a Wigner Iskola igazgatójától, hanem
az alapítvány kuratóriumának elnökétől is érkezett a javaslat. A módosítás egyik része
személyi jellegű, Ulrich Diller Úr és Kaschek Úr lemondtak a kuratóriumi tagságukról,
helyettük kell új tagokat választani.
A módosítás másik része arra irányul, hogy a kuratórium nem évente háromszor, hanem
kétszer tartson kötelezően üléseket.
Az előterjesztésben ennek indoka részletesen le van írva. A továbbiakban is meglesz az a
garanciális szabály, hogy amennyiben az alapítvány szükségesnek látja, az alapító okiratban
foglaltak szerint bármikor összehívhatják a kuratórium ülését.
Jánosi Zoltán:
Aki elfogadja a két személycserét, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság.
22/2007. (04.18.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
A Bizottság megtárgyalta a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okirata módosítására tett
javaslatot, és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.
Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Kmf.
Jánosi Zoltán
Elnök

Bereczné Pálfi Erika
Jegyzőkönyvvezető

