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Jegyzőkönyv

Az Ifjúsági és Sportbizottság 2007. december 12-i nyílt üléséről
Jelen vannak:
Jánosi Zoltán elnök
Pál György tag
Csányi Barna tag
Homa János tag
Jékli Gergő tag
Hivatal részéről:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Hegedűs Gábor
Kis-Tóth Roland
Pásztor Gyula
Kormos Adrienn
Dr. Szalóczi Ilona
1. Előterjesztés a Szt. Miklós városrész rehabilitációja Phare projekt keretében
megvalósult Extrém Sportpark üzemeltetéséről, fenntartásáról
Kis-Tóth Roland
A Sportparkot az EVAT Zrt üzemelteti úgy, hogy a működtetést egy egyesület végzi. A
bérleti díj átadása nettó módon történik
Jékli Gergő
Kéri, hogy az egyesület tájékoztassa a bizottságot a működéséről.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntését:
72/2007.(XII.13).sz Ifjúsági és Sportbizottság döntés
A bizottság támogatja az Extrém Sportpark üzemeléséről, fenntartásáról szóló előterjesztés
Közgyűlés elé terjesztését.
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2. Beszámoló az Egri Városi Sportiskola 2007. évi munkájáról
Kovács Géza
Kérése, hogy a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokban túllépték az órakeretet, jó lenne, ha
további plusz órát kapnának. A Sportiskola 2 sportegyesülete részére szintén támogatást kér.
Komoly anyagi problémájuk van a pénzek átcsoportosításával, különböző szponzorokat
kutatnak fel. Kiemelt közhasznú szervezet. Az ökölvívást és atlétikát érinti. Amelyik
sportiskolának nincs amatőr egyesülete, ott létre hozták
Megköszöni a 2007. évi támogatásokat, kéri, hogy ugyanúgy támogassák őket. Megígéri,
hogy jó eredményeket fognak elérni
Csányi Barna
Egerben komoly hagyományai vannak a sportiskolai képzésnek. Az ötvenes években indult be
ez a képzés egy-két éves kihagyással. 2001-ben teljesen új tematikával indult be a képzés.
1961-től 2003-ig valamennyi sportiskolában dolgozott.
Magyarországon 3 államilag támogatott utánpótlás képzés van. Az egyik az un „Sport 21” a
másik a Herakles bajnok program és végül az un. Csillag program. A sportiskolát jelenleg az
atlétika és a kosárlabda érdekelheti, melyeket komolyan támogatnak is.
2006 októberében volt egy beszámoló a bizottság előtt, amikor Kovács Géza beszámolt a
hiányosságokról, melyeket sikerült megszüntetni.
Pál György
Javasolja, hogyha az egyesületek alapszabályában rögzítik, hogy szorosan együttműködnek a
Sportiskolával, akkor az a saját költségvetéséből tudja támogatni.
Jánosi Zoltán
Ami az elmúlt 1 évben történt a Sportiskolában, példaértékű, gratulál hozzá. Az órakerettel
szerinte nem lesz probléma, hiszen van még szabad keret. A box és az atlétika
vonatkozásában majd a jövő évben odafigyelnek. Örül annak, hogy a kiemelt sportolókkal
sportszerződést köt a Sportiskola
Kovács Géza
Örömmel tájékoztatja a bizottságot, hogy a Sport 21 keretén belül atlétika, kézilabda és a
ökölvívás kapott támogatást. A Csillag programban Páhi Zsolt és Berecz Bernadett esélyes.
Az ifjú tehetséges kosárlabdázókat pedig beválogatták a válogatottba
Csányi Barna
Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a helyi sajtóval és tévével.
Pál György
Szerinte a sportszervezetek túlhasználatot ki kell számlázni, így felszabadul a Sportiskola
részére
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Jánosi Zoltán
Kéri, döntsenek arról, hogy a Körcsarnokban 106 plusz órahasználatot biztosítsanak.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntését:
73/2007.(XII.13).sz Ifjúsági és Sportbizottság döntés
A Bizottság megtárgyalta az Egri Városi Sportiskola 2007. évi tevékenységéről szóló
beszámolót és azt elfogadja.
Jóváhagyja, hogy a Dr. Kemény Ferenc Körcsarnokban további 106 órát használjon fel a
Városi Sportiskola azzal, hogy a Kft a túlhasználatot számlázza ki

3. Javaslat az önkormányzati támogatási rendszer szabályozására

Pál György
Az 1. ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Civil Alap bírálati szempontjaira új rendszer
kidolgozása mit jelent? Kiveszik a civilek kezéből vagy sem?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Abban gondolkodnak, hogy esetleg bizottsági tagok s részt vegyenek a döntéshozatalban.
Pál György
Nem ért egyet azzal, hogy a politika bevonuljon a döntéshozatalba. Szerinte ez visszalépés
lenne.
Jékli Gergő
Úgy tudja, hogy nincs jelenleg civil referens, csúsztak is a Civil Alap kifizetései,
szerződéskötései. Javasolja, hogy az érintett bizottságok tájékoztatóként tárgyalják a Bíráló
Bizottság döntéseit. Javasolja, hogy a bizottságoknál maradjanak meg az ágazati
véleményezések és ők konzultáljanak a Bíráló Bizottsággal.
Jánosi Zoltán
A civilek összefogása példaértékű kezdeményezés volt az országban. Vannak gondok az
NCA-nal is, de helyben nincsenek ilyen jellegű problémák, jól működik a kontroll, nem
indokolt az, hogy a politika beleszóljon a döntésekbe. Nem támogatja, hogy az ifjúsági
támogatásokat betagozzák ebbe a rendszerbe. A hivatalra jelentős többletterhek fognak
hárulni.
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Pál György
Eddig sem adtak olyan önkormányzati támogatást, amely csak ezáltal akartak megoldani a
feladatát. A sportrendelet alaposan kidolgozott pontrendszerrel funkcionál, a támogatási elvek
kialakultak. Költségvetésben pedig külön címszámon is vannak nem non profit szervezetek
részére nyújtott támogatások
Ha gazdasági szervezet részére engedélyezik ezt, szerinte ez a közbeszerzés megkerülése.
Nem érti, miért támogat az önkormányzat 67%-on?
Dr. Nagy Árpád
Az önkormányzati támogatás a civil szervezetek működésének töredéke. A sportkörökben a
tagok óriási mennyiségű önkéntes munkát végeznek.
Jánosi Zoltán
A sporttámogatások kis összegűek, vizsgálta ezeket a belső ellenőr is, hogy mire használják
fel. Nem ért egyet azzal, hogy ezek a kis támogatások megszűnjenek. Kialakult a sporton
belül egy jól működő rendszer. A további elvárások a sportszervezetekre is többletterhet
hárítanak, nem biztos, hogy ennek jó eredménye lesz. Évi 2-3 millió forint megtakarítással
több, mint 90 sportszervezet munkáját nehezítenék meg
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
A közgyűlési döntés szerint a szolgáltatás-ellenszolgáltatás típusú támogatási rendszert kell
létrehozni. A kis összegű támogatások nem segítik elő az önkormányzati feladatellátásokat. 510 ezer forint nem jelent komoly támogatást, e a Civil Alap ennél többet tud nyújtani. A
javaslat nem ellentétes a sportrendelettel. Ott, ahol nincs semmilyen bevétel, nem célszerű az,
hogy a civil szervezet támogatást kapjon. Üzleti tervet mindenféleképpen készíteni kell, nem
nagy feladat, hiszen így tud kérni támogatást is.
A belső ellenőr a támogatásokat rendszeresen ellenőrzi az ÁSZ miatt. Nem lehet csokoládékra
költeni a támogatást, ahhoz kell igazodni, ami a központi elvárás.
A 67%-os finanszírozásnál nem a kft-re, hanem pld a szimfónikus zenekarra gondoltak. Ezek
a támogatások konkrét önkormányzati feladatokhoz kapcsolódnak, a támogatás maximum
mértéke a 67%, nem kötelező teljes mértékben odaadni.
Jánosi Zoltán
Szerinte a leírt javaslatok és a szándék nem jó.
Kéri, hogy legyen civil referens, ifjúsági és sportreferens, együtt dolgozzanak, legyen
adminisztratív személy is. Nézzenek végig minden egyes számlát, kérjék be az éves
költségvetést, mérleget, közhasznúsági jelentést. Legyen meg a feltételrendszere.
Pál György
Javasolja, hogy a költségvetési rendeletben profitorientált gazdasági társaságot ne támogasson
az önkormányzat, a továbbiakban csak pályázaton nyerhessenek támogatást.
Jánosi Zoltán
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak.
Legyen Civil csoport. Szavazás 3 igen , 2 tartózkodás
Az ifjúsági szervezetek támogatása ne kerüljön be a Civil Alapba. Szavazás. 3 igen, 2
tartózkodás.
Pál György módosító javaslata. Szavazás. 4 igen 1 ellenszavazat.
Közgyűlés elé 4 igen és 2 tartózkodás
Megállapítja, hogy a bizottság szavazattal hozta meg az alábbi döntését:
74/2007.(XII.13).sz Ifjúsági és Sportbizottság döntés
A bizottság az önkormányzati támogatási rendszer szabályozására szóló előterjesztésben
foglaltakat támogatja az alábbi feltételekkel:
1./ kerüljön minél hamarabb betöltésre a civil referensi állás, akik az ifjúsági referenssel, a
sportreferenssel és egy adminisztratív személlyel alkosson önálló csoportot. Ez a csoport
ellenőrízze a civil szervezetek elszámolását, kérje be a civil szervezetektől az éves mérleget és
a közhasznúsági jelentést.
2./ A bizottság nem támogatja, hogy a sportszervezetek támogatása a Civil Alapba kerüljön.
3./ profitorientált gazdasági társaságot ne támogasson az önkormányzat, a továbbiakban csak
pályázaton nyerhessenek támogatást.
Több hozzászólás nem lévén, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Kmf.
Jánosi Zoltán
Elnök
Bereczné Pálfi Erika
Jegyzőkönyvvezető

