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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága 2010. január 20-án 15.00 

órakor megtartott üléséről. 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Pápa 

 II. emeleti tárgyalója 

 

Jelen vannak: Harangozó Zsigmond elnök, Gosztola Péter, Kovács József, Németh József, 

Szirbek Rita, Vörösvári Renáta, Zsegraics Gyula ISB tagok.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Horváth István ISB titkár és Hernádi Tamás sportszervezők 

 

Jegyzőkönyv vezető:  Takó Sándorné 

 

Harangozó Zsigmond: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ISB 8 tagja közül 7 fő 

jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ezt követően kéri az ISB tagjainak állásfoglalását 

a meghívóban jelzett napirendről. 

 

Az ISB 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

    

   1/2010.(01.20.) ISB határozat 

   Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sport    

   Bizottsága 2010. január 20-i ülésének napirendjét   

   az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzat képviselő testületének  …../2010.(…..) rendelet tervezete 

Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Menyhárt László osztályvezető 

 

2. Vegyes ügyek 

 

 

 

 

 

 



1. Napirend tárgyalása: 

 

Harangozó Zsigmond elnök:. Megkérdezi Menyhárt László osztályvezetőt, hogy az írásos 

beszámolót kívánja-e kiegészíteni. 

Menyhárt László osztályvezető: Köszönti az ISB tagjait. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2010. 

évben az ISB felhasználható előirányzata 35 millió forinttal szerepel a javaslatban, illetve a 

LOMBARD FC támogatása pedig a 100/2009.(06.30-i) képviselő testületi határozatnak megfelelő 

összegben.  

Kéri a Bizottságot, hogy támogassa a költségvetési javaslatot. 

Harangozó Zsigmond elnök: Megköszöni Menyhárt László tájékoztatóját. Szerinte a tavalyihoz 

képest kevesebbet kaptak.  

Szirbek Rita elmondja, hogy az idei költségvetést átnézve úgy gondolja, hogy a sportfeladatok 

előirányzatára a 35.000 EFt egy méltányos összeg. A tavalyi költségvetést visszanézve 20 millió 

forint volt az induló összeg, de a pótelőirányzatok tárgyalásánál már 35.800 EFt-ra emelkedett, 

így 800 EFt a különbség. Úgy gondolja, hogy a szoros gazdálkodásra lesz szüksége az 

intézményeknek. Van egy együttműködési megállapodás a LOMBARD FC és az önkormányzat 

között. Szerinte el kellene gondolkodni azon, hogy ilyen szoros gazdálkodás mellett is továbbra is 

ilyen nagy összegben kellene-e támogatnunk a LOMBARD FC-t. Köztudott, hogy 2012-ben -bár 

ez még messze van- a város egy nagyon érdekes helyzetbe fog majd kerülni emiatt. Annak 

ellenére, hogy szoros gazdálkodásra lesz majd szükség az intézmények részéről átnézve a 

számadatokat, kb. 20-22 % jut fejlesztésre és beruházásra. Emellett az előző bizottsági ülésen 

kérte az osztályvezetőt, hogy kb. hasonló összegben támogassuk a sport- intézményeket, a kisebb 

sportegyesületeket. Remélhetőleg, hogy ez majd ebből az összegből megvalósítható lesz. Ha 

esetleg úgy áll a város anyagilag, akkor a pótelőirányzati kérelmek esetén remélhetőleg még a 

kisebb egyesületek esetében is további összegeket tudunk majd fordítani a támogatásra. A sport 

támogatásával a 800 EFt különbséget figyelembe véve egyetért, de úgy gondolja, hogy az egész 

költségvetést nézve, a súlypontokat máshová helyezné, ezért a költségvetés elfogadásával 

kapcsolatban a frakciójuk tartózkodni fog. 

Harangozó Zsigmond elnök: Megköszöni az észrevételt. Elmondja, hogy örül annak, hogy 

ebben a helyzetben Pápa Város Önkormányzata ennyit tud biztosítani. Ennél sokkal többet 

adunk például azzal, hogy a Sportcsarnokot nagyon sok egyesületünknek ingyen biztosítjuk. 

Az ISB 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

     2/2010.(01.20.) ISB határozat 

Pápa Város Önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottsága Pápa 

Város Önkormányzata képviselő testületének Pápa Város 

Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 

……../2010(…… ) rendelet tervezetét elfogadja. 

 

Harangozó Zsigmond elnök megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás.  

Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a megjelenést, és az ülést 15.30 

órakor bezárja. 

 

      K.m.f. 

 

  Horváth István s.k.     Harangozó Zsigmond s.k. 



     ISB titkár                         ISB elnök 


