Iktatószám: 11483- 7 /2010
Jegyzőkönyv
mely készült az Ifjúsági és Sportbizottság 2010. augusztus 18-án tartott nyílt üléséről
Jelen vannak:
A bizottság részéről:
Jánosi Zoltán elnök
Pál György
Csányi Barna
Dr. Nagy Árpád
Jékli Gergő
Hiányzik:
Homa János
A hivatal részéről:
Társy József
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Jegyzőkönyvvezető: Bereczné Pálfi Erika
Jánosi Zoltán:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést
megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat, mely az Úszóklub kérelmével kiegészülne.
Kérte a bizottságot, szavazzon a napirendi pont felvételéről.
Megállapította, hogy 4 egyhangú szavazattal elfogadta a bizottság a napirendi pontokat.
1. Javaslat Eger Város önkormányzati gazdálkodásának 2010. I. féléves helyzetéről
készített beszámoló elfogadására (valamennyi bizottság, KGy.)
Előterjesztő: Habis László
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Juhászné dr. Krecz Erzsébet:
A 2010. június 30-ai módosított előirányzat 18,3 milliárd Ft, ez 3 milliárddal magasabb,
mint az eredeti költségvetési főösszeg volt.
Megváltozott a 2010. évi költségvetés szerkezete az év elején.
Az intézményi bevételek jól alakultak, 65, 8 % -os a teljesítés. A hivatali kicsit elmarad az
időarányostól, 47, 8 %. Oka a vagyoni bevétel kiesések, ill. iparűzési adóból 80 millió Ftos elmaradás van. Az idegenforgalmi adónál is van elmaradás.
Iparűzési adónál az adóelőképesség gyengébb, további állami kiegészítésekre van
jogosultság. A 2010. év első félévi kincstári beszámolóban nem kellett számolni az adóelő
képességgel, reméli, hogy a 193 millió Ft év végéig megérkezik a számlára, amivel a
működési hiányt ki tudják váltani a költségvetésben.
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Tárgyi eszköz terén az ingatlanpiac miatt nem nagyon lehet ingatlanokat értékesíteni.
Kiadási oldalon az intézmények működésére 4,1 milliárd Ft-ot fordítottak. Az
intézmények alulfinanszírozottak. A hivatali működés 53, 6 %-on teljesül.
Sok közbeszerzési előírás kerül kiírásra. Nagyon nehéz megfelelő kivitelezőt választani,
mert irreálisan magas árakról kapnak ajánlatot, emiatt eredménytelen egy- egy eljárás.
Jelentős tartalékok vannak, 866 millió Ft. A hiteltörlesztés 877 millió Ft volt, a
hitelfelvétel 159 millió Ft.
Pál György: Év végére működési többlet miből lehet?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet: az adóbevételek teljesüléséből
Pál György: mennyire volt ez jellemző az elmúlt években?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet: elég jellemző volt. Sokszor a felhalmozási hiányt,
működési bevételi többlettel finanszírozták.
Pál György: az intézményeknél van egy jelentősebb többlet a tervezetthez képest a
bevételi oldalon, a kiadási oldalon pedig egy minimálisabb. Ez miből fakad?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet: nagyon sok pályázatot nyújtottak be, rengeteg az átvett
pénzeszköz, elsősorban emiatt van a magas teljesítés az intézményeknél.
Attól függően, hogy hova pályáztak, államháztartáson belülről származó bevétel vagy
államháztartáson kívülről származó bevétel. A működési bevételek is jól alakultak, mert
54,6 % a teljesítés.
Jánosi Zoltán:
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen,
egyhangúlag támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
22/2010. (08.18.) Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
A Bizottság megtárgyalta Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2010. I. féléves
helyzetéről készített beszámolót és támogatja a Közgyűlési tárgyalását.
2. Az Agria Shotokan Karate Egyesület karate szakosztály utánpótlás csapatának
rendkívüli kérelme az Egri Városi Sportiskolába történő tagfelvételhez.
Előterjesztő: Társy József
Előadó: Hegedűs Gábor
Pál György: Valamilyen koncepciót fel kell állítani, hogy milyen irányban bővüljön a
Sportiskola. Pénzügyi kihatása is van emiatt nem lenne jó bevállalni a következő testületet
terhelő dolgokat. A judosok és a tájfutók kérelme ennél az anyagnál bővebb volt.
Dr. Nagy Árpád: 28 millió Ft van a Sportiskolában mozgósítva az egyes szakcsoportok
működtetésére. Meg kell velük beszélni, hogy mit szeretnének a Sportiskolában, mennyi
pénzzel. Nem csak pénzügyi, hanem létesítménykérdés is.
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Jánosi Zoltán: Elmondta, hogy hiányzik a költségvetés, beszámoló. Támogatják az
ötletet, de a költségvetés tervezés szakaszában kerüljön vissza.
Társy József: nagy előkészítő munka szükséges ahhoz, hogy az intézményvezetők
számokat tudjanak hozni. Költségvetési megbeszélést kellene tartani a Sportiskolával. A
Sportiskolai szisztéma jó és biztonságot ad.
Jánosi Zoltán:
Nem szavaznak. Nem az a szakasz van, amikor ezt meglehet tárgyalni.
3. Előterjesztés alapítványi támogatásról.
Előterjesztő: Társy József
Előadó: Hegedűs Gábor
Pál György: nem bizottsági hatáskör, hogy utalják át a pénzt a Sportmúzeum számlájára.
Amit a közgyűlés elfogadott, azt a gazdasági iroda utalja át, ne a sportbizottság kérje meg.
Társy József: Alapítványi támogatások esetében csak a Közgyűlés hozhat döntést.
Jánosi Zoltán:
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen, egyhangúlag támogatja Közgyűlés elé terjesztését.
23/2010. (08.18.) Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Ifjúság és Sportbizottsága az alapítványi támogatásra tett
előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.
4. Úszó Klub kérelme rendezvény támogatására.
Pál György: Létre kell hozni egy internetes pályázati felületet, ahol a számítógép lezárja
az addig beérkezett pályázatokat. Minden sportoló szervezze meg, hogy mit szeretne az
adott évben és ne évközben legyen kitalálva, hogy mire kell pénz.
Jánosi Zoltán: Októberben a Vízilabda Klubnak el fog fogyni az éves támogatási kerete
az uszodában. Ez annak a következménye, hogy évek óta nem emelik a támogatást.
Nem tudja, hogy ezt az 595 ezer Ft-ot honnan teremtsék elő.
Jánosi Zoltán:
A bizottság támogatja, kéri a hivatali egyeztetések lefolytatását a forrás előteremtése
miatt.
24/2010. (08.18.) Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Ifjúság és Sportbizottsága saját hatáskörben 200.000, Ft-tal
támogatja az Egri Városi Úszóklub kérelmét a 2007 évi pénzmaradvány terhére
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5. Berecz Krisztina kérelme
Jánosi Zoltán:
Elmondta, hogy Berecz Bettina és Tóth Róbert akrobatikus rock and roll-t sportolók,
egriek, de Gyöngyösön sportolnak, mivel Egerben nincs ilyen klub. Világversenyeken
vesznek részt, tavaly nem kaptak támogatást. Nincs konkrét igényelt összeg, tavalyelőtt 50
e Ft-ot kaptak.
Társy József: 50 e Ft-ig tud kötelezettséget vállalni.
Jánosi Zoltán:
A bizottság 3 igen, egyhangúlag támogatja.
25/2010. (08.18.) Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Ifjúság és Sportbizottsága saját hatáskörben 50.000,- Ft-tal
támogatja Berecz Krisztina kérelmét oly módon, hogy a kért támogatást Fortuna
Egyesületen keresztül biztosítja részére.
6. Spagetti-híd
Jánosi Zoltán:
Elmondta, hogy nem tudja elhelyezni a kérelmet sem a bizottsági, sem az önkormányzati
struktúrában.
Több hozzászólás nem lévén, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
kmf.

Jánosi Zoltán
Elnöke

Bereczné Pálfi Erika
jegyzőkönyvvezető

4

