JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2009. augusztus 17-én az Ifjúsági és Sportbizottság üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalóterme
Jelen vannak:
Jánosi Zoltán elnök
Pál György tag
Homa János tag
Jékli Gergő szakértő tag
Csányi Barna szakértő tag
Jegyzőkönyvvezető: Bereczné Pálfi Erika
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője
Vendrei Mária, Beruházási Csoport
Kovács Géza , Városi Sportiskola
Hegesdűs Gábor Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.I. féléves gazdálkodásáról
2./ Előterjesztés a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok azbesztveszély elhárításáról.
3./ Előterjesztés támogatási kérelmekről (ISB)

Zárt ülés
4./ Előterjesztés Eger MJV Jó Tanulója - Jó Sportolója cím adományozására
Jánosi Zoltán:
Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi pontokat, megállapította, hogy a bizottság
határozatképes és az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a bizottság 5 igen egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
1./ Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.I. féléves gazdálkodásáról
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet:
Elmondta, az I. félévben a bevételek és a kiadások egyensúlyban voltak, a halmozatlan
bevételeknél, illetve kiadásoknál viszont korrekcióra van szükség. Nincs gond a költségvetés
egyensúlyával, több mint 50 %-os a féléves teljesítés.
Az adóbevételeknél kedvező a helyzet, ott is 50 % felett vannak, azonban az idegenforgalmi
adónál nagyon kevés a teljesítés, bár, az első félév mindig gyengébb az idegenforgalmi adó
vonatkozásában, mint a második. Elég magasra tették a mércét az előirányzat oldalon, ehhez
még plusz állami pénzek kapcsolódnak. Amennyiben nem teljesülnek a bevételek, akkor az
állami pénzeket is a 2009. évi zárszámadás kapcsán vissza kell fizetni. Úgy látja, még
lehetnek problémák az év végi teljesítéssel.
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Szintén kedvezőtlen az illetékbevételek alakulása. Féléves szinten 40%-on áll, az azóta eltelt
időszakban sem látszik, hogy ez a bevételkiesés kompenzálódna, továbbra is az
időarányoshoz képest elmaradás tapasztalható.
Legtipikusabb, a vagyoni bevételeken belül a tárgyi eszköz értékesítéseknél 7,6 %-os a
pénzügyi teljesítés. Komolyabb ingatlan értékesítésére nem került sor.
Gépjárműadó tekintetében közel vannak az időarányos teljesítéshez.
A tavalyi évhez képes kevesebb a pénzmaradvány igénybevétele, 39%-os pénzügyi tejesítést
jelent.
Hitelfelvétel csak a panel plusz igénybevételével történt, már csak egy pályázat van, amivel
nem számoltak el.
Kiadások tekintetében az intézményi kiadásokról elmondható, hogy azok az időarányos szint
alatt teljesültek, bár az 50%-os szintet meghaladták.
Beruházásoknál, felújításoknál az előző évhez hasonló a teljesítés, annyi előny van, hogy
vannak megkötött keretszerződések. Intézményfinanszírozásnál kedvező a helyzet, mintegy
200 millió Ft-tal kevesebb a finanszírozás az időarányoshoz képest.
Elmondta, hogy az 5-%-os áfa különbözetet mindenkinek ki kell gazdálkodnia, mivel nincs
ilyen típusú tartalék. Nagyon komoly tétel önkormányzati szinten.
Sajnos a gazdasági válság ellenére az adóelőleg képességük javult, ahhoz képest, ami az
igényléskori állapot volt, ezért szükség volt arra, hogy 50 m Ft-ról lemondjanak július 31-ig.
A tartalék előirányzat kevesebb, mint az előző évi, de a meghatározott célok tudnak teljesülni.
Jánosi Zoltán:
Kérdés, vélemény nem lévén, kérte szavazzanak.
Megállapította, hogy 5 igen, egyhangúlag elfogadta a bizottság, az anyag Közgyűlés elé
történő terjesztését.
32/2009. (VIII. 17.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
A Bizottság megtárgyalta Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2009. I. féléves
helyzetéről készített beszámolót és támogatja a Közgyűlési tárgyalását.

2./ Előterjesztés a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok azbesztveszély elhárításáról.
Vendrei Mária:
Elmondta, az KGB és az UKB egyhangúlag elfogadta az azbesztveszély elhárításáról szóló
előterjesztést. Elvégeztették az azbesztveszély felmérést, melynek során megállapították, hogy
veszélyes a Sportcsarnok belső szórt azbeszt szigetelése. A szakértők egyértelműen azt
mondták, hogy az A.) verzióban javasolt módszer teljes biztonságot nyújt a továbbiak során,
továbbá elmondta, hogy az épületben még meglévő azbeszt tartalmú szigetelést is eltávolítják.
Kérte a bizottság támogató javaslatát.
Csányi Barna:
Támogatja az A.) megoldást, kérdése volt a hogy a kapszulázás során sérül-e a küdzőtér, a
parketta?
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Vendrei Mária:
Bízik benne, hogy nem sérül, a cég száraz technológiával akarják az eljárást megvalósítani.
Nagy teljesítményű gépi szellőztetőket használnak majd.
Jánosi Zoltán:
A soron látható a körcsarnok energetikai korszerűsítése, ezen még mindig marad majd 3
millió Ft? Jelenleg 10 millió Ft van ezen a soron.
Vendrei Mária:
10 millió Ft van, ebből 1 millió Ft-ba került a tanulmány, 2 millió Ft-ot igényelne egy másik
közgyűlési döntés.
Pál György:
Igazgató urat kérdezi, hogy volt tervezve a világítás felújítása az befejezésre került-e?
Eredetileg is energetikai korszerűsítésre volt tervezve?
Kovács Géza:
Volt egy KEOP-os pályázat, ahol 200 millió Ft-ot nyerne a sportcsarnok felújítására, az ÖKO
rendszer átalakítására. Ez a pályázat kizárja az azbesztmentesítést. Hogy bele tudjanak vágni,
meg kell oldani az azbesztmentesítést.
Jánosi Zoltán:
Aki egyetért a döntési javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen, 1 tartózkodással elfogadta a bizottság.
33/2009. (VIII. 17.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
A Körcsarnok azbesztveszély elhárítását 2009. évben el kell kezdeni. Az
azbesztmentesítéshez szükséges 45.000 e Ft-ból 7000 e Ft Eger Megyei Jogú Város 2009. évi
költségvetés II/208. címszámon rendelkezésre áll. A hiányzó 38 millió forint összeget a 2010.
évi költségvetés terhére biztosítani kell.
3./ Előterjesztés támogatási kérelmekről (ISB)
Jánosi Zoltán:
Elmondta, hogy 6 db kérelem érkezett be.
1. sz. kérelem: Tranzit Tüzép ÁFÉSZ SC
Jánosi Zoltán:
A kérelmük arról szól, hogy szeretnének a Sportiskolába bekerülni és ezzel bővülne a
Sportiskola szakosztályainak száma. A létesítményt most is a Sportiskola tartja fent.
Hiányolta a költségvetést a kérelemhez. Elviekben támogatni tudja.
Pál György:
Jelen pillanatban a pár soros kérelem alapján nem tud dönteni, részletesebb, terjedelmesebb
anyagot kér.
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Csányi Barna:
Kérdése, hogy mennyibe kerülhet ennek az éves költségvetése, megoldható –e a Sportiskola
keretein belül? Költségvetési tervet kér, egyébként támogatható.
Jánosi Zoltán:
Állítsanak össze egy költségvetést, azzal hogy milyen eredményeik vannak, mi a cél, létszám.
Kovács Géza:
Elmondta, hogy az évi 750 ezer Ft elfogadható támogatásként azzal a kéréssel, hogy a 2010es évtől legyen lehetséges, hogy bekerüljenek a Sportiskolába.
Jánosi Zoltán:
Erről a kérelemről a bizottság most nem dönt, készüljön el a költségvetés és jöjjön vissza. A
bizottság szimpatizált a kérelemmel.
2. sz. kérelem:
Hegedüs Gábor:
2009-ben nem kértek támogatást, mivel a meglévő keretük elfogyott, ahhoz, hogy
eredményesen tudjanak működni 100 e Ft támogatást kérnek.
Jánosi Zoltán:
Az a probléma, hogy nem az év elején kérte a támogatást, hiszen van egy kialakult rend.
Javaslata az, hogy ne támogassák, következő évben a rendes éves kérelmet nyújtsák be a
sportalap felosztásánál.
Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen, egyhangúlag elfogadta a bizottság.
34/2009. (VIII. 17.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság nem támogatja az Egri Autocross Autó-Motor Sport Egyesület
kérelmét.
3. sz. kérelem:
Hegedüs Gábor:
Elmondta, hogy 2,5 m Ft-tal támogatták 2009-ben, de ez kevés. Sajnos, nem sikerül támogatót
találni, aki a hiányzó összeggel támogatni tudná őket.
Pál György:
A kérelmet átolvasva ők nem is pénzt kérnek, hanem abban való segítséget, hogy ha az
önkormányzat megy oda céghez, könnyebb kérni, mintha ő kopogtat az ajtón. Rossz
tendencia, hogy az elmúlt években a város nem tudta meggyőzni az egri cégeket, hogy van
társadalmi felelősségvállalásuk ami az egri sport felé is kellene hogy megnyilvánuljon.
Jánosi Zoltán:
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Költségvetési forrás nem lévén a bizottság nem támogatja a kérelmet. Aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy a bizottság 4 igen egyhangúlag támogatta.

35/2009. (VIII. 17.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság a 2009-es évben nyújtott támogatáson felül már nem tudja
támogatni az AGRIA RC női röplabda klub működését.

4. sz. kérelem
Hegedüs Gábor:
A tavasz folyamán tárgyalták a Gyergyák Magda Úszóverseny kérelmét, amit a bizottság nem
támogatott.
Pál György:
Uszodakeretünk is van. Megfontolandó, hogy van egy jó lehetőségekkel rendelkező
uszodánk! Akarják-e hogy Egerben sok úszóverseny legyen, hogy ide jöjjenek az emberek. Ez
a helyi két úszóklubnak is segítene.
Tudomása szerint mindig az Egri Úszószövetségnek adtak egy keretet. Ez most idén miért
nem történt meg?
Hegedüs Gábor:
Nem tudja, hogy mennyi tartalék van még az uszoda 2009. évi elszámolásában.
Jánosi Zoltán:
Javasolta, hogy az 500 e Ft-ot tegyék át az úszóklubhoz versenyrendezésre.
Elvi döntést tudnak hozni arról, hogy az Ifjúsági és Sportbizottság támogatja az uszoda
támogatási keret felosztásában az Egri Városi Sportiskola úszásoktatás címére félretett 500
ezer Ft-ot az Eger Városi Úszóklub rendezvény, pályabérletére helyezzék át.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangúlag elfogadta.
36/2009. (VIII. 17.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Ifjúsági és Sportbizottság támogatja az uszoda támogatási keret felosztásában az Egri Városi
Sportiskola úszásoktatás címére félretett 500 ezer Ft-ot az Eger Városi Úszóklub rendezvény,
pályabérletére helyezzék át.
5. sz. kérelem
Hegedüs Gábor:
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A KIDS Kupa megrendezéséhez kérnek támogatást.
Jánosi Zoltán:
Elvi hozzájárulást kérnek, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen, egyhangúlag elfogadta.
37/2009. (VIII. 17.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság támogatja az Integra Agria Sportegyesület kérelmét és a
későbbiekben elkészítendő költségvetésnek megfelelően anyagi támogatást biztosít a 2010-es
KIDS országos verseny megrendezéséhez.

6. sz. kérelem
Jánosi Zoltán:
Elmondta, ő kérte, hogy jöjjön a bizottság elé az anyag. Kérte Kovács Géza igazgatót,
tájékoztassa a bizottságot arról, hogy az ügy hol tart.
Kovács Géza:
Volt egy olyan kérelem, hogy az amerikai labdarúgók szeretnének olyan helyen pályát
építeni, ahol nem zavarják a labdarúgást. Ez egy korrekt javaslat volt a részükről. A
labdarúgás nem szívleli, hogy ők azon a pályán edzenek mondván, hogy kitapossák a füvet.
Ezért a stadiont otthagyták és kijöttek az északi sporttelepre, ott hajtják végre az edzéseket,
mérkőzéseket.
Volt egy olyan javaslat, hogy területrendezés kapcsán az északi sporttelep hátsó részén egy
csarnokot építetnének, alpolgármester úr hozott egy befektetőt. Ha ott munkálatok folynának,
veszélyeztetné a csarnok építését.
Alpolgármester úr több érintettel egyeztetett és a következő javaslatot említette. A Szilágyi
Gimnázium mögött szeretnének egy területet a sportnak átadni, ott szívesen látnák az
amerikai focistákat és viszonylag ott kevesebb földmunka lenne.
Elmondta, hogy a focistákkal leült és átbeszélték ezt a történést. A felsővárosban továbbra is
edzhetnek és tarthatják a mérkőzéseiket.
Támogatja az ő kérésüket, de nem lehet veszélyeztetni a finn beruházást.
Jánosi Zoltán:
Elmondta, nem létező beruházásról beszélnek. Nem tudja, a hivatal látott-e már bármilyen
materializált papírt, kérelmet, tanulmány hogy itt valaki akar valamit. EZ már három éve
blokkolja azt, hogy ezt a terültet emberek társadalmi munkában, minimális önkormányzati
erővel rendbe tegyék. Csak a területre lenne szükségük. Nem is érti, miért van blokkolva
immár három éve.
Nehéz, hiszen a focipályát az amerikai focisok jobban igénybe veszik, emiatt a focisták
nyűgösek, ő ezt is megérti. Van az a szabad terület, már két éve használhatnák, akkor sem
adták oda. Szerinte a finn befektetőnek nem Eger lesz az elsődleges célpontja, hiszen a pláza
is Egerben épült utoljára. Legyenek reálisak.
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Rengeteg pénzt költ az önkormányzat a focira. 18 éves korig van is néző, hiszen a szülő eljön
megnézni az utánpótlás mérkőzéseket és onnantól kezdve zéró. 50 néző van, de ha megszalad
a nézettség, akkor a száz főt is eléri a látogatottság. Egy amerikai foci mérkőzésre bárki
bármikor kimegy, rossz idő ellenére is vannak százan. Ennek ellenére nem engedjük ezt a
beruházást, helyesebben társadalmi munkát.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több vélemény észrevétel nem volt, így kérte szavazzanak.
Elfogultság okán az első javaslatot teszi fel. Támogatja azzal a módosítással, hogy ne a
vizsgálatok induljanak el a Városfejlesztés és Üzemeltetési Iroda segítségével, hanem a
munkálatok.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság.
38/2009. (VIII. 17.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság támogatja az Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület
pályaépítési kérelmét a Felsővárosi Sportpályán, s egyben kéri a Városfejlesztés és
Üzemeltetési Iroda segítségét a pályaépítéssel kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez.
Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Kmf.

Jánosi Zoltán
Elnök

Bereczné Pálfi Erika
Jegyzőkönyvvezető

