Iktatószám: 1562-12/2008.
Jegyzőkönyv
mely készült az Ifjúsági és Sportbizottság 2008. október 22-én tartott nyilt üléséről
Jelen vannak:

A bizottság részéről:
Jánosi Zoltán elnök
Csányi Barna tag
Pál György
Homa János tag
Hiányzik:
Jékli Gergő
A hivatal részéről:
Szeleczki János alpolgármester
Pásztor Gyula irodavezető helyettes
Hegedűs Gábor Közoktatási Iroda
Dr. Kelemen Sándorné
Dr. Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Dr. Szalóczi Ilona, jegyzői és Képviselői Iroda
Meghívott
Noszek csaba, Agria Komplexum Kft
Székely Ferenc
állandó meghívott:
Dr nagy Árpád, Civil Kerekasztal
Jánosi Zoltán
Köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a hivatal szakembereit és az állandó meghívottakat.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az ülésen 3 fő megjelent. A bizottság 3
igen szavazattea elfogadta a napirendi pontokat.
1./ Előterjesztés az Agria-Komplexum Kft részére 2007. évben nyújtott
támogatás rendezéséről (KGB, PB, ISB, JÜB, KGY)

Szeleczki János
alpolgármester
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Előadó:

Dr. Kelemen Sándorné
vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott:Noszek Csaba
3394 Egerszalók, Bérc u. 58.
Dr. Kelemen Sándorné
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságon éles vita alakult ki erről az előterjesztésről.
2008. május 29-i Közgyűlési határozat alapján kérték a különbözet elszámolását. A költségek
megoszlását többféle módon is lehetett számolni, többek között árbevétel arányosan is. A
Agria Komplexum által becsatolt elszámolást nem tudták elfogadni.. A határozat árbevételarányos elszámolásra vonatkozott, azonban arról nem volt szó, hogy a különbözetet milyen
módon rendezze. Az Áht szerint egyértelműen vissza kell fizetni. A támogatást továbbra is
kapta a Kft, hogy az egyesületek részére lehessen biztosítani az ingyenes használatot. A terv
szerint az é végi támogatást nem utalják át, hogy a 2007. évi elszámolás különbözetet
kompenzálni lehessen. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság
3 igen szavazattal támogatta. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nem támogatta az
előterjesztést 2 igen és 3 nem szavazattal. Az elnök kérte, hogy az indokok is kerüljenek
rögzítésre a közgyűlési anyagban.
Noszek Csaba
2003-ban született a megállapodás, közös megegyezéssel. Szerinte ezt nem lehet egyoldalúan
módosítani. Nem is került az felmondásra. Jogalap nélküli ez a fajta előterjesztés. 2007-ben
többször is egyeztettek, méltánytalanak érzik, hogy eredményes együttműködés ellenére így
bánjanak velük.

(Homa János tag megérkezett 9 óra 25 perckor)
Szeleczki János alpolgármester
A jogalapot az adja, hogy a 32 millió forintos támogatásról 5. 7 millió forintos különbözettel
tudott elszámolni.
Pál György
Miből adódik a különbözet?
Dr. Kelemen Sándorné
Az elszámolás módja miatt van. Ezt ismertette részletesen. A Közgyűlés az árbevétel arányos
költségmegoszlást fogadta el
Pál György
A szerződés mit kötött ki? Óraszám vagy árbevétel arányosan?
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Dr. Kelemen Sándorné
A szerződés nem tartalmazza ezeket a szempontokat.
Pál György
Úgy tűnik számára is, mintha az önkormányzat utólag akarná módosítani a szerződést.
Noszek Csaba
Ezért mondja ő is azt, hogy a követelés jogalap nélküli. Hiába született testületi döntés, ez az
alapszerződésben nem lett kikötve. Általános célú, működési célú pénzeszköz átadásról van
szó, melyről számlákkal el tud számolni.
Dr. Kelemen Sándorné
Működési célú támogatás felhasználásról szól az előterjesztés, a testületek májusban ezt a
vitát már lefolytatták. Az ÁSZ ellenőrzi ezeket a támogatásokat, be kell tartani az „üvegzseb”
törvényt.
Jánosi Zoltán
A cégnek töb volt a kiadása, mint a támogatás, tehát fals az az állítás szerinte, hogy nem
tudott elszámolni. Kéri, hogy a közgyűlési anyaghoz a májusi anyagot is csatolják
tájékoztatásul.Kéri, hogy január 1-től vizsgálják meg ezeket a támogatásokat.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen, 2
tartózkodás szavazattal hozta meg az alábbi döntést
54/2008 (X. 22) számú ISB.döntés
A Bizottság nem támogatja az Agria-Komplexum Kft részére 2007. évben nyújtott
támogatás rendezéséről vonatkozó előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
2./ Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények alapító
okiratának módosítására (UKB., IMB., kivételével valamennyi bizottság,
KGy)

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen (1
nem szavazott) szavazattal hozta meg az alábbi döntést
55/2008 (X. 22) számú ISB.döntés
A Bizottság támogatja az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának
módosítására vonatkozó előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
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3./ Javaslat az intézményi létszámkeretek módosítására (UKB., JÜB., IMB,
kivételével valamennyi bizottság, KGY)

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Jánosi Zoltán
Volt e olyan dolgozó, aki nem akart átmenni a VESZ-hez? Van-e olyan, aki nyugdíjba megy
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Mindenki átjött, de vannak olyan emberek, akiket még fel kell venni. Hosszabb távon
megtakarítás lesz, mert rálátásuk lesz minden intézmény minden kiadására.. Az összes üres
álláshely majd folyamatosan kerül betöltésre, itt is lehetséges megtakarítás.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen (1
nem szavazott) szavazattal hozta meg az alábbi döntést
56/2008 (X. 22) számú ISB.döntés
A Bizottság támogatja az intézményi létszámkeretek módosítására vonatkozó előterjesztés
Közgyűlés elé terjesztését.
5./ Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező Érsekkerti Teniszpálya
további hasznosításáról (KGB, ISB, KGY)

Előadó:

Szeleczki János
alpolgármester

Dr. Kelemen Sándorné
vagyongazdálkodási ügyintéző

Szeleczki János alpolgármester
A 2003-as szerződés járt le. A Főmérnöki Iroda szerint a fél nem teljesítette maradéktalanul a
vállalásait. Nem akarják megakadályozni, hogy a sportág tovább működjön, azonban az
egyesület a bérleti díjat sem fizette. Közel fél millió forintos tatozásról van szó. A jogászok
felszólították az egyesületet. A havi bérleti díj 12 ezer forint, nem jelentett volna gondot, hogy
ez befizetésre kerüljön.. 2008 november 1-ig kérték a bérlőt, hogy távozzon. Az elnök
mindezeket figyelmen kívül hagyta. Jogi lépések várhatóak.
Pál György
A tenisz sportágat keretórával vagy egyéb módon kellene támogatni. A sportág nagyon drága,
tehetségek s elkallódhatnak, ha nem támogatják..
Szeleczki János alpolgármester
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Nem akarják veszélyeztetni ezt a sportágat, megtalálják ennek kereteit. November 1-vel adják
át a Sportiskolának ezt a részt.
Dr. Kelemen Sándorné
A szerződés 8. pontjában vállalta a tenisz Klub, hogy megtérítési igényt nem terjeszt elő, tehát
elszámoláskor ezt veszik figyelembe.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntést
57/2008 (X. 22) számú ISB.döntés
A Bizottság támogatja az Önkormányzat tulajdonát képező Érsekkerti Teniszpálya további
hasznosítására vonatkozó előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
6./ Javaslat kiemelkedő sportolók tanulmányi támogatására (ISB, OB)

Előadó:

Szőkéné
Komenczi Anikó
Irodavezető

Hegedűs Gábor
sport-ügyintéző

Hegedűs Gábor
Az iroda részéről 8 gyermeket javasoltak a elért eredmények és a teljesítmény alapján.
Homa János
Antal Dórát is javasolná, hogy vegyék fel erre a listára
Hegedűs Gábor
Az iroda részéről megjegyzi, hogy ő már tavaly kapott támogatást, tehát egyszer már
elismerték, a Szabó Ivett viszont még nem kapott ilyen támogatást.
Csányi Barna
Miért nem került be az Erdei Balázs, itt volna a helye. A Sztankovjanszky Anita viszont nem
indokolt szerinte, vannak nála érdemesebbek is erre. Földi Marcell is megérdemelné, hogy
bejusson. A 7. számú úszó helyett kéri megcserélni
Jánosi Zoltán
Felteszi a módosító javaslatot, tehát Erdei Balázst és Földi Marcellt, Szatnkovjánszky Anita
és Krecz Veronika helyett.
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság saját
hatáskörben 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést
58/2008 (X. 22) számú ISB.döntés
Az Ifjúsági és Sportbizottság az alábbi kiemelkedő sportolókat részesíti támogatásban:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Név
Asszonyi Evelin
Valics Bence
Szabó Ivett
Majoros Ármin Mózes
Szabó András
Gledura Benjámin

Sportág
atlétika
vízilabda
vízilabda
birkózás
ökölvívás
sakk, úszás

7.
8.

Erdélyi Balázs
Földi Marcell

vízilabda
úszás

Iskola
Gárdonyi G. Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Dobó István Gimnázium
Gárdonyi G. Gimnázium
Arany János Általános Iskola
Dr. Kemény Ferenc Általános
Iskola
Neumann János Középiskola
Móra Ferenc Általános Iskola
és Előkészítő Szakiskola

Felelős: Szőkéné Komenczi Anikó irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Határidő: azonnal

Csányi Barna
Kéri, hogy a jövőben a szociális helyzet is kerüljön megjelenítésre hogy két azonos helyzetű
jelölt esetén tudjanak választani
7./ Javaslat a 2007. évi helyi iparűzési adó iskolai- és diáksport támogatására
felajánlott összeg felosztására (ISB)

Előadó:

Szőkéné
Komenczi Anikó
Irodavezető

Hegedűs Gábor
sport-ügyintéző

Hegedűs Gábor
Közgyűlési döntés végrehajtásáról van szó. iskolai és diáksport támogatására javasolják
felhasználni, de az óvodák úszásoktatását is támogatnák.
Szeleczki János alpolgármester
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Az uszoda keringető szivattyújával van a baj, ezért van szükség az 500 ezer forintra, annak
cseréjére.. Az úszás támogatást az óvodáknál nem kötné meg, mert jó lenne, ha felszerelést is
vehetnének egy részéből belőle. az iskoláknál meg kéne kötni, hogy felszerelést vásároljanak.
A városi síbajnokság Szlovákiában kerül lebonyolításra. Pályahasználati díjat, az időmérő
berendezést, a rendezők költségeit, a kiutaztatást, elszállásolást, étkeztetést, felvonójegyeket
kell fizetni.. az összköltség kb. másfél millió forint lesz.. A testvérvárosi együttműködés
keretében fog zajlani.
Dr. Nagy Árpád
Milyen klub készíti fel a versenyzőket? Felhívja a figyelmet a határmenti pályázati
lehetőségekre.
Szeleczki János alpolgármester
Amatőr gyerekekről van szó, nem lehet őket a profi pályára engedni. itt nem kell nevezési
díjat fizetni.. A rendezői gárdába beletartoznak azok a tanárok, akik felügyelik a gyerekeket.
Tavaly ezt jól megoldották a Petrovai Józsefék. Minden buszhoz 2 fő tanárt biztosítottak.
vannak sítáborok, addigra a gyerekek már túl lesznek a képzésen. Tavaly 18 csoportban
indultak a gyerekek.
Jánosi Zoltán
Tehát óvodai úszástámogatás vagy szerelésvásárlásra módosul a cél. Az általános iskolák
pedig elszerelést vásárolnak.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal saját hatáskörben szavazattal hozta meg az alábbi döntést
59/2008 (X. 22) számú ISB.döntés
A Bizottság saját hatáskörben megtárgyalta a 2007. évi helyi iparűzési adó iskolai – és
diáksport támogatására felajánlott összeg felosztására tett javaslatot és a következő
határozatot hozta:
1. Saját hatáskörben elfogadja a 2007. évi iparűzési adó iskolai és diáksport támogatására
felajánlott összeg felosztására tett javaslatot:
Óvodai sportfelszerelésekre és
úszástámogatásra
Általános és középiskolák
sportfelszerelésére, versenyeztetésre és
sporttámogatásra
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
sportszervásárlás (felújított tornaterem
sportfelszereléseire, kiegészítésekre)
Felsővárosi Általános Iskola, Balassi
Bálint Tagiskolája (uszodai
hibaelhárításra)

19x 30 000 Ft

570 000 Ft

22x 100 000 Ft

2 200 000 Ft

300 000 Ft
500 000 Ft
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ADSB és KDSB működési és
eredményességi támogatására (melyből
200 e Ft működési, 1200000 Ft
eredményességi támogatás)
• ADSB
• KDSB
Városi Síbajnokság megszervezésére, lebonyolítására 2009.
Tartalék:

1 400000 Ft
1 400000 Ft
500 000 Ft
6 870 000 Ft
39 000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: A jegyző megbízásából
Szőkéné Komenczi Anikó
Közoktatási Irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető

8./ Előterjesztés rendkívüli támogatási kérelmekről (ISB)

Előadó:

Szőkéné
Komenczi Anikó
Irodavezető

Hegedűs Gábor
Sport-ügyintéző

Hegedűs Gábor
Idén már nincs pénz, csak a minisztériumtól érkező 2,2 millió forint terhée tudnak kifizetést
teljesíteni.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság saját
hatáskörben 4 igenszavazattal hozta meg az alábbi döntést
60/2008 (X. 22) számú ISB.döntés
1.sz. kérelem:
Az Ifjúsági és Sportbizottság támogatja Kranczicki Zsófiát az Érsekkerti Tenisz Klub
teniszezőjét 60.000 Ft-tal.
A bizottság saját hatáskörben 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést
61/2008 (X. 22) számú ISB.döntés
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2. sz. kérelem:
Az Ifjúsági és Sportbizottság támogatja SHS Eger Eszterházy Sportegyesület ffi kézilabda
csapatát 300.000 Ft-tal.
9./ Tájékoztató az Egri Városi Úszóklub működéséről

Szeleczki János
alpolgármester

Szeleczki János alpolgármester
Sokat javultak az úszás feltételei, elvárható tehát, hogy ez a sportág eredményesen működjön.
A versenyszakosztály azonban a mélypontra süllyedt. Kérte Székely Ferenc Úr, az
Úszószövetség megyei vezetője segítségét is. Farkas Imre időközben lemondott. Levelében
arról ír, hogy nem tudta megakadályozni ezt a folyamatot. sajnos, az edzőknél személyi
ellentétek vannak, az úszólétszám jelentősen lecsökkent, az edzők elmentek, két edző maradt
összesen. Kérték a klubtól, hogy hadd lássák a teljes szakmai munkájukat, mivel az
önkormányzat ezt a sportágat kiemelten támogatja. Más úszóegyesület is létezik és
eredményesebben is dolgozik. Nem tartja jónak, hogy az erők megoszlanak.
Székely Ferenc
Valóban válság van, a Magyar Úszószövetség is figyelemmel kíséri az eseményeket. az
egyesület a 29. helyen van jelenleg.
Jánosi Zoltán
Javasolja, hogy az önkormányzat lépjen be az egyesületbe, mivel közhasznú, a iratok
megtekinthetőek, lehetne akár alpolgármester r is az elnök. Lehet az is, hogy más szervezetet
támogatnak. Lehet az is, hogy a város önállóan veszi kézbe az úszásoktatást és versenyeztetést
is 2009. január 1-től.
Dr. Nagy Árpád
Szívesen segítene a jogi rész megoldásában
Szeleczki János alpolgármester
Javasolja, hogy november 11-én 16 órakor az I. tárgyalóban közösen egyeztessenek az
Ifjúsági és Sportbizottság tagjaival együtt. Ő az egy egyesületbe való tömörülést támogatná,
az összes gyermeket és az úszásoktatás felügyeletét. Szakmai szempontból így kerülnek az
ügyes, tehetséges gyerekek az edzők látterébe. November 12-én 13 órakor az Egerben lévő
szakembereket és a sajtót egy úszásfórumra hívnák meg
Jánosi Zoltán
Megállapítja, hogy a bizottság tudomásul vette a tájékoztatót.
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kmf
Bereczné Pálfi Erika
jegyzőkönyvvezető

Jánosi Zoltán
tanácsnok
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A bizottság részéről:
Jánosi Zoltán elnök
Csányi Barna tag
Pál György
Homa János tag
Hiányzik:
Jékli Gergő
A hivatal részéről:
Szeleczki János alpolgármester
Pásztor Gyula irodavezető helyettes
Hegedűs Gábor Közoktatási Iroda
Dr. Szalóczi Ilona, jegyzői és Képviselői Iroda

4./ Előterjesztés az Egri Fuball Club Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
(KGB, ISB, KGY)

Előadó:

Szeleczki János
alpolgármester

Dr. Kelemen Sándorné
vagyongazdálkodási ügyintéző

Szeleczki János alpolgármester
A személyt jelenleg nem tudják megnevezni, csak a Közgyűlésre tudják előterjeszteni. Ma is
tárgyalnak délután, nem rajtuk műlik.
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Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntést
62/2008 (X. 22) számú ISB.döntés
A Bizottság támogatja az Egri Fuball Club Kft. ügyvezetőjének megválasztására vonatkozó
előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését. azzal, hogy a Közgyűlésig kerüljön meghatározásra a
név és a díjazás is.
kmf
Jánosi Zoltán
elnök

Bereczné Pálfi Erika

