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11483-5/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010. május 19-én az I. sz. Tanácskozó teremben megtartott Ifjúsági és
Sportbizottság üléséről.
Jelen vannak:
Jánosi Zoltán elnök
Pál György
Homa János
Csányi Barna
Jékli Gergő
Dr. Nagy Árpád
Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes és az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy két
anyag kiosztásra került: a Focisuli kérelme, illetve a „Javaslat testvérvárosi kapcsolat
kialakítására Munkács városával”.
Aki egyetért az így kialakult napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
1. napirendi pont: Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint
az Egri Alternatív Kulturális Egyesület közötti megállapodás megkötéséről,
továbbá az Egal Klub üzemeltetésével kapcsolatos pályázat lezárásáról
K. Fekete Mária:
Elmondta, hogy két dolgot le lehet zárni, hosszú folyamatot követően. Az Egri Alternatív
Kulturális Egyesület közötti megállapodás megkötéséről, amely a Közgyűlés elé kerülne. Az
eredeti szerződésben megállapított összeget csökkentve azzal az összeggel amelyet az
önkormányzat elvégezett a közpark fenntartása során. A másik, az Egal Klub üzemeltetésével
kapcsolatos pályázat lezárásáról szól, ami eredménytelenül zárult.
Jánosi Zoltán:
A 2009. évi költségvetésből egy millió Ft támogatás be volt állítva az egyesület részére, amit
az Egyesület azóta sem kapott meg az elmúlt másfél évben. Ezt már nem is fogja megkapni,
erről vezetői döntés született.
Kérte szavazzanak a határozati javaslatról.
Megállapította, hogy 5 igen, egyhangúlag elfogadta a bizottság.
15/2010. (05.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntése:
Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, valamint az Egri Alternatív Kulturális Egyesület közötti megállapodás
megkötéséről, továbbá az Egal Klub üzemeltetésével kapcsolatos pályázat lezárásáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntési javaslatokat fogadja el.

2

A bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat és az Egri Alternatív
Kulturális Egyesület közötti – az előterjesztés mellékletében szereplő - támogatási
megállapodás Közgyűlés általi elfogadását, a Közgyűlés felhatalmazza Habis László
polgármestert a megállapodás aláírására.
2. A bizottság támogatja, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő támogatási
megállapodás 2010. évi anyagi kihatásainak fedezetére Közgyűlési felhatalmazás
alapján, bruttó 4.030 eFt kerüljön átcsoportosításra a 2010. évi önkormányzati
költségvetés VII/25 címszámáról („Önkormányzati feladatellátás tartaléka) a II/74
címszámra, a címszám megnevezése: „Egri Alternatív Kulturális Egyesület
támogatása, Szent Miklós Városrész rehabilitációja projekt megvalósítása”
A 2011. évre áthúzódó támogatás összegét ( 2.030 e Ft) a következő évi költségvetés
előkészítésekor tervezni szükséges.
3. A bizottság támogatja, hogy a Közgyűlés tekintse lezártnak a 322/2007. (VI. 28.)
számú közgyűlési határozattal jóváhagyott Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
által kiírt zárt borítékos pályázatát az Eger, Széchenyi u. 57-61. sz. alatt lévő 4721
hrsz-ú, Ifjúsági Klub, valamint a Klub mellett lévő közpark hasznosítására
vonatkozóan. A bizottság támogatja, hogy a Polgármesteri Hivatal a pályázat
lezárásával összefüggésben tegye meg a szükséges intézkedéseket.
2. napirendi pont: Előterjesztés az "Előny 2009" pályázat keretében történő
támogatás felosztásáról
K. Fekete Mária:
Elmondta, hogy 37 db pályázat érkezett be, sikeresnek mondható a pályázati szakasz. A
pályázható keretösszeg sajnos nem változott.
16/2010. (05.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntése:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az
„Előny 2010” pályázat keretében történő támogatásról szóló előterjesztést és az 1. számú
mellékletben foglaltak szerint a pályázó szervezeteket saját hatáskörben támogatja.
3. napirendi pont: Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről
K. Fekete Mária:
Elmondta, hogy személyi változás történt. Az elnök távozott dr. Szigethy Anna személyében.
Az elnöki funkciót Czövek Andrea vette át, az Eszterházy Károly Főiskola docense.
Ugyanolyan szakértelemmel és lelkesedéssel folytatja munkáját a KEF, mint ahogyan eddig is
tette.
Jánosi Zoltán:
További jó munkát kívánt a Fórumnak.
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Kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a tájékoztatóról.
Megállapította, hogy 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
4. napirendi pont: Tájékoztató az Egri Kisdiák Tanács és a Városi Diáktanács éves
tevékenységéről
K. Fekete Mária:
Nincs hozzáfűzni valója a tájékoztatóhoz, cserélődnek a gyerekek, végzi a munkáját a
szervezet.
Jánosi Zoltán:
Kérte a bizottság tagjait, szavazzanak a tájékoztatóról.
Megállapította, hogy 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
5. napirendi pont: Javaslat testvérvárosi kapcsolat kialakítására irányuló
tárgyalások folytatására Munkács városával
Jánosi Zoltán
A testvérvárosi kapcsolatokat mindig nagyra értékelte. Tartalommal kell feltölteni, hogy
hosszú távon is eredményes legyen.
Császár Enikő
Eger városnak Kárpátalján még nincs testvérvárosa. Földrajzilag közel fekszik, gyakorlatban
is ki lehet használni a testvérvárosi kapcsolatot Munkáccsal.
Jánosi Zoltán:
Kérte szavazzanak.
Megállapította, hogy 5 igen, egyhangúlag elfogadta a bizottság az előterjesztést.
17/2010. (05.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntése:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága a javaslat megtárgyalása
után elvi támogatásban részesíti a testvérvárosi tárgyalások további folytatását a kárpátaljai
Munkács városával.
Jánosi Zoltán:
Az Egri Focisuli SE nyári táboroztatáshoz kéri az Északi Sportpályán ingyenes használatot.
Hegedüs Gábor:
Elmondta, hogy 46 órát adtak az elmúlt időszakban. Összességében van 200 óra tartalék. Ez
azt jelenti, ha megkapja az ingyenességet, plusz 120 órát jelent.
Jánosi Zoltán
Igazgató úrral korábban volt egy olyan megállapodás, hogy az ingyenes használatokat nem
támogatjuk tovább, hanem egy költségoldalt fizessenek meg a sportszervezetek.
Kötelezzük arra a Sportiskola igazgatóját, hogy 50%-os kedvezménnyel kapja meg a pályát az
SE.
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Szavazás:
Aki egyetért azzal, hogy 50 %-os áron adja a Sportiskola a létesítményt, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen, 1 tartózkodással elfogadta a bizottság.
18/2010. (05.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntése:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága saját hatáskörben támogatja
az Egri Focisuli SE nyári táboroztatási kérelmét az Északi Sportpályán kedvezményes
létesítményhasználattal.
kmf.

Bereczné Pálfi Erika
Jegyzőkönyvvezető

Jánosi Zoltán
Elnök

