……. napirend
ELŐTERJESZTÉS
a Balassi Bálint Általános Iskola tanmedencéjének TAO forrásból történő
rekonstrukciójáról

Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az Eger belterület 2015/16 hrsz.ú, természetben Eger Malomárok út 1. cím alatti általános iskola megnevezésű ingatlan, az Egri
Balassi Bálint Általános Iskola (OM azonosító: 031462)
Az Egri Vízmű Sport Klub, együttműködve az iskola vezetésével, az 1. számú mellékletben
csatolt javaslatával fordult az Önkormányzathoz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megkeresésben foglaltak alapján támogassa az
Egri Vízmű Sport Klubbal történő együttműködést a Balassi Bálint Általános Iskola
tanmedencéjének TAO forrásból történő rekonstrukciója céljából, annak érdekében
fogadja el az alábbi határozati javaslatokat!

Eger, 2020. január 27.
Mirkóczki Ádám
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

Előterjesztés az egri jégpályákról
Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 435/2019. (XI. 21.) sz. határozatával döntött arról, hogy
a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben létesített jégpálya üzemeltetésére vonatkozóan az Eger Stars
Sport Egyesülettel (székhelye: 3300 Eger, Vécsey Sándor utca 3.) köt megállapodást
(továbbiakban: Megállapodás) többek között azzal a feltétellel, az Egyesület vállalja az
üzemeltetési tevékenységgel felmerülő villamosenergia díj 50 %-ának megfizetését, míg a díj
fennmaradó 50 %-át az önkormányzat fizeti meg. Az Egyesület a műjégpálya üzemeltetéséhez
szükséges villamosenergia várható költségét 4.000.000 forint összegre kalkulálta. A
Megállapodást a felek 2019. december 06. napjától 2020. február 29. napjáig, kihasználtság és
igény esetén 2020. március 15. napjáig tartó időszakra kötötték.
A Megállapodás 20. pontja alapján az önkormányzat és az Egyesület megállapodott abban,
hogy amennyiben a villamosenergia költsége meg fogja haladni a 4.000.000 forintot, a
költségviselésük további arányáról kötelesek egyeztetést tartani.
Az Egyesület elnöke arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az előzetes kalkulációkkal
ellentétben a nagy hőmérsékletingadozás és tartós meleg miatt jelentősen megnőtt a jégpálya
áramfogyasztása, így a villamosenergia költsége január hó végére elérte a fentiekben megjelölt
összeget. Az Egyesület elnöke akként nyilatkozott, hogy az Egyesület anyagi helyzete nem teszi
lehetővé a kalkulált villamosenergia költség 50%-át meghaladó összeg megfizetését.
A jégpálya nagy sikerére és nagy kihasználtságára való tekintettel indokoltnak tartjuk, hogy az
önkormányzat a 2020. február 01-től 2020. február 29. napjáig tartó időszakban keletkezett
áramköltséget teljes egészében átvállalja, amelynek a december és január havi fogyasztás
alapján kalkulált összege hozzávetőlegesen 3.000.000 forint lesz.
Tekintettel arra, hogy a Határozat a villamosenergia tekintetében az önkormányzat és az
Egyesület 50-50 %-os a költségviselését írja elő, a fentiek alapján szükséges a Határozat
módosítása, valamint a 2020. február hónapban keletkező áramköltég fedezetének biztosítása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 435/2019. (XI. 21.) sz. határozat módosítását, valamint a
villamosenergia többletköltség fedezetéről szóló határozatot fogadja el.
Eger, 2020. január 29.

Mirkóczki Zita
alpolgármester

