Ifjúsági és Sportbizottság
2008. június 18-i üléséről
Iktatószám: 1562-6/2008
Jelen vannak:
A bizottság részéről:
Pál György elnök
Jánosi Zoltán
Csányi Barna
Hiányzik:
Jékli Gergő
Homa János
A hivatal részéről:
Szeleczki János alpolgármester
Takács Attila, Közterület-Felügyelet
Pásztor Gyula Közoktatási Iroda
Hegedüs Gábor, Közoktatási Iroda
Dr. Szalóczi Ilona Jegyzői és Képviselői Iroda
Bereczné Pálfi Erika jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:
Dr. Nagy Árpád, Civil Kerekasztal
Kovács Miklós alezredes
Kovács Géza Városi Sportiskola
Bíró Csaba
Jánosi Zoltán
Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel azon 3 fő jelen
van. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a bizottság egyetért a napirendi pontokkal.

1. Előterjesztés az iskolai diáksport 2007/2008. évi tevékenységének beszámolójáról
(ADSB, KDSB) (ISB, OB)
Előterjesztő:
Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető

2
Előadó:
Hegedűs Gábor, Sport-ügyintéző
Meghívott:
Némedy László
Bíró Csaba

Bíró Csaba
Az Oktatási Bizottság tegnap tájékoztatóként tárgyalta az anyagot, elfogadta,
tudomásul vette. Kritizálta az intézményvezetőket, hogy nem nőtt fel náluk az iskolai
diáksport. Sok meghívott nem jött el az ülésre.
Ebben az évben 3 kiemelt rendezvényt szerveztek.
Az alaptevékenység a diákolimpiák szervezése és rendezése, melynek a jelenlegi helyzet nem
kedvez. Közel 2000 gyermeket mozgattak meg, nagy leterhelést jelentett a testnevelők
számára.
Kiemelt rendezvényeik:
„Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb” verseny. Több mint 600 gyermeket
versenyeztettek az érsekkertben, nagyon népszerű volt. 415 ezer forint támogatást
kaptak rá
Grundbírkózás : negyedik helyezést értek el
Floorball: hazai győzelemmel végződött
Az iskolák önmaguk is kezdeményeznek és szerveznek rendezvényeket és kapnak támogatást.
A pénz nagyon kevés, aprózni kell, de nagyon örül a saját kezdeményezéseknek.
Részt vetek a Sportkoncepció kidolgozásában, átdolgozták a pontrendszert. Heves megyében
és országos szinten is képviselik a diáksportot, pozitív a megítélése a megyének. Ismeri más
megyei jogú város diáksportját, nem állnak rosszul
Az Agria Komplexum jó partnerük, vezeti a számlakezelésüket, kéri, hogy biztosítsák
számukra továbbra is a nyugodt működés feltételeit.
Sok cég állt a diáksport mellé, küldenek nekik egy köszönő levelet. Szeretnének egy díjat
alapítani, melyet az önkormányzat felkarolt és támogat, mint régen volt: „Az év testnevelő
tanára” díjat, melyet a sportolók bálján adnának át.
Csányi Barna
Csatlakozik az elképzelésekhez, koncepció is, amely kötelezővé teszi az alap sportágakban a
részvételt a diákolimpián.
Jánosi Zoltán
Minden évben tudnak az iskolák részére eredményességi támogatást nyújtani.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
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34/2008 (06.18) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés
A Bizottság saját hatáskörben megtárgyalta az elkészített az iskolai diáksport 2007/2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolókat és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőkéné Komenczi Anikó
irodavezető
2. Előterjesztés az Egri Városi Sportiskola 2008. évi tevékenységének beszámolójáról (ISB,
OB)
Előterjesztő:
Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető
Előadó:
Hegedűs Gábor, Sport-ügyintéző
Meghívott:
Kovács Géza
Kovács Géza
A sportiskola a felmenő rendszert maximálisan biztosítja, közel 600 rendezvényen vetek részt
2007-8-ban. Jelenleg 55%-át használták fel a költségvetésüknek. 4 komoly rendezvényük
volt ebben az évben.
Rudnay József emlékversem a körcsarnokban
Júdó terem átalakítása és átadása. Két küzdőfelület jött létre, korszerűsítésre került a
világítás, melyet a Fernsterm Kft szponzorált
Psemisl-ben tetsvérvárosi sportversenyen vettek részt, egy nemzetközi kosárlabda
tornán. A fiuk megnyerték, a lányok másodikak lettek.
A Sportiskolák országos szövetségének elnökségi tagja. Az előkelő 3. helyen áll Eger. Első a
Debrecen, második a Nyirsuli. Két hete alakult a kibővített országos szövetség. A
diáksportban csak igazolt versenyzők vannak, amin változtatni kellene. Egerben a Dr.
Kemény Ferenc Iskola tud ebben példát mutatni, amely indít ilyen tagozatot. Viszont nincs
középiskola, amely tovább vinné őket.
Lesz Tóth Péter judó verseny, lesz nemzetközi kosártorna és a birkózás, mellyel az évet
zárják. Ezekre a versenyekre nagy szükség van.
A tavalyi évben két edzőtől váltak meg, mert voltak velük problémák. Most már évente
hosszabbítja meg emiatt a szerződéseket.
Az utazási költségek 10-15%-kal fognak növekedni.
4 kiemelt válogatott versenyzőjük van. Asszonyi Evelin, Páhi Zsolt, Könnyű Róbert, Virág
Lajos.
Most már csak olimpiában tud gondolkodni, erre helyezi a hangsúlyt.
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Hegedűs Gábor
Szerinte nemcsak olimpiában kell gondolkodni, fontos a tehetséges sportolók begyűjtése,
szervezett edzése, ez egy alapvető feladata van a sportiskolának.

Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
35/2008 (06.18) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés
A Bizottság megtárgyalta az Egri Városi Sportiskola 2008 első félévi tevékenységéről szóló
beszámolót és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőkéné Komenczi Anikó
irodavezető
3. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Testnevelési és Sportkoncepciójáról (ISB, OB,
KGY)
Előterjesztő:
Szeleczki János, alpolgármester
Előadó:
Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető
Meghívott:
dr. Honfi László, Külső meghívott
Szeleczki János alpolgármester
Kb. egy éve indult el az előkészítő folyamat, alapos szakmai bázison gyűjtötték be a
véleményeket, mely több lépcsőben készült. A Főiskolával nagyon példaértékű volt az
együttműködés, a vázát 7 ember állította össze, különböző fórumokon begyűjtötték az
észrevételeket.
A sportfinanszírozással kapcsolatban elmondja, hogy várospolitikai célként legyen
megfogalmazva az összeg, ne 2% legyen, hanem közelítsünk a 2 % eléréséhez.
A minőségi sporttámogatást hatékonyabban kívánják támogatni, meghatározva a
prioritásokat, pld a vízilabdát, a kosárlabdát, labdarúgást.
A Sportiskola keretein belül történő változásokat elég, ha a polgármester hagyja jóvá.
Ajánlásokat fogalmaznak meg az iskolák felé a rendelkezésre álló óraszámok kereteire,
kötelezően nem kötik meg a mindennapos testnevelést.
Az iparűzési adó címkézését illetően iskoláknak is lehetne címkézni sportcélokra a jövőben.
Ez nem szerepel az anyagban, tárgyalás alatt van.
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Dr. Nagy Árpád
Be kellene tenni a „futókultúrát” a koncepcióba, helyet és teret kellene neki adni. Fontos
lenne pályák, öltözők kialakítása. Az utóbbi évtizedekben felértékelődött az egészséges
életmód iránti igény, amit a futáson keresztül meg lehet valósítani. Rekreációs célokat is
szolgál, segíti az egyéni és tömegsportot is. Jelentős hagyományai vannak, az utóbbi 10 évben
is jelentős eredményeket értek el.
Pál György
Jónak tartja a koncepciót, a gyakorlatban derül ki, ez mennyire lesz hatékony.
Jánosi Zoltán
A fórumot nem tarja elég hatékonynak, mert kb. csak 30 fő jelent meg, abból is inkább a
hivatal és a képviselők részéről voltak ott. A szervezeteknek jobban részt kéne venni a döntés
előkészítésben, a vitákban. Szervezni kell, bevonni őket. Örül neki, hogy kikerült a
javaslatból, hogy minimum 250 ezer forintot adjanak egy szervezetnek, hiszen sok
rendezvény nem valósult volna meg. Az fontos, hogy az ellenőrzés nagyobb legyen a
szervezetek által felhasznált pénzeszközökről. A kistérség településeinek sportjával is
foglalkozni kellene.
A Baba-Mama Szabadidő Alapítvány javasolta, hogy 3 szabad gyógy-testnevelőjüket
használják fel azoknál az iskoláknál, ahol nem tudnak élni a kistérségi szintű lehetőséggel. Ez
a 3 ember az iskolákba menne ki, nem kellene a szülőknek meghatározott helyre vinni a
kisgyerekeket. Jónak tartja ezt a kezdeményezést, a pénzügyi forrásait kellene végiggondolni.
Hegedűs Gábor
Az Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta a koncepció Közgyűlés elé terjesztését. Ott is
több javaslat fogalmazódott meg, pld a tisztálkodási feltételek javítását szorgalmazták.
Befogadja a futósport hangsúlyozását is, a közgyűlési anyagban már szerepelni fog
Jánosi Zoltán
Nem tartja a koncepcióba illőnek, hogy jelenleg melyek a kiemelt sportágak, hiszen ezek
álladóan változnak. Nem jó az sem, hogy feltüntetik, kik azok, akiket kiemelt szintű
támogatásban részesülnek. Ezeket a bizottság évente felülvizsgálja, tehát változnak ezek a
tényezők.
Csányi Barna
Ez a 25 oldalon szerepel. Szerinte nem sérül senkinek az érdeke, ha hozzáírják, hogy
„jelenleg” kik a kiemeltek.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
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32/2008 (06.18) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés
1. Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága elfogadja Eger Megyei Jogú Város
Testnevelési és Sportkoncepcióját, és annak Közgyűlés elé történő terjesztését támogatja.
2. Elfogadja Eger Megyei Jogú Város Testnevelési és Sportkoncepciójának feladattervét,
melynek végrehajtását folyamatosan ellenőrzi.
Felelős: Habis László polgármester
A jegyző megbízásából:
Szőkéné Komenczi Anikó
Közoktatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
stratégiája (UKB, OB, ISB, IB, Szociális és Egészségügyi Bizottság Közgyűlés.)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Takács Attila, Közterület Felügyelet vezetője
Meghívott:
Kocsis Irén rendőr alezredes, Bűnmegelőzési osztályvezető
Balla Ferenc rendőr ezredes, kapitányságvezető, Kovács Miklós
Takács Attila
Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Szociális
bizottságok egyhangúlag támogatták a koncepció Közgyűlés elé terjesztését.
A stratégia javaslatot tesz arra, hogy jöjjön létre egy testület, amelynek szereplői együtt
tudnak gondolkodni, ajánlásokat, javaslatokat tesz. A testület kiegészülne a bíróság,
ügyészség és az áldozatvédelem képviselőivel, valamint a Főiskola, az általános és
középiskolák képviselőivel.
A stratégia csak irányvonalakat ad, prioritásokat fogalmaz meg. Erre tekintettel alkotnák meg
később a cselekvési tervet.
Kovács Miklós
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Kiemeli az anyagból, hogy a közbiztonság megteremtése nemcsak rendőrségi feladat, főleg a
közterületi jelenlét, hiszen a létszámhelyzet nem megoldott jelenleg, de vannak már
elképelések.
Csányi Barna
Foglár és Bródy utcában lakó gépjármú tulajdonosok kérését közvetíti. Az utca forgalma
egyirányúvá vált, mivel épül a tornaterem. A Széchenyi útra terelődött a forgalom.
Kétirányúsítani kellene, térfigyelő kamerát kellene felszerelni.
Dr. Nagy Árpád
Kérdezi a polgárőrség szerepét. Javasolja a civil szervezetekkel való kapcsolat elmélyítését és
részvételét a testületben.
Jánosi Zoltán
Szerinte is a Közgyűlésnek példát kell mutatnia, amint ez az anyagban is szerepel, politikai
hovatartozás nélkül. Amit mutat a város, azt látják az emberek. Ha nem határolódik el a
szélsőséges megnyilvánulásoktól, másoktól sem lehet elvárni semmit.
Jó, hogy bekerült az anyagba a tűzvédelem. A Felsővárosban, ha egy tízemeletes ház
kigyullad, a tűzoltóság nem tudja megközelíteni a kialakított parkolók miatt. Jó lenne egy
átfogó vizsgálatot elvégezni, belevonva a társasházakat.
Jó lenne, ha a saját intézmények nyáron nyitva lennének, az udvarokra a gyerekek
bemehetnének, nyári sportolási lehetőségeik lennének.
Takács Attila
A Bródy Sándor utcát jelzi a Főmérnöki Irodára. A Polgárőrséggel egyre jobb az
együttműködés, pld közös járőrözést tartanak. A civil szervezetek képviselőjét befogadja a
testületbe.
Kovács Miklós
Fontos partnernek tartja a polgárőrséget, heti rendszerességgel egyeztetnek.
Jánosi Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen,
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
33/2008 (06.18) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés
A Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Stratégiájának Közgyűlésen való megtárgyalását.
5. Javaslat az ADSB, KDSB városi vezetőinek díjazására
Előterjesztő:
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Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető
Előadó:
Hegedűs Gábor, Sport-ügyintéző
Jánosi Zoltán
Legyen a döntés általános, tehát ne 6 hónapra szóljon a havi 20 ezer forint, hanem egész
évre.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
36/2008 (06.18) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés

Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága saját hatáskörben
az ADSB és KDSB városi vezetőit a 2008. január 1-től havi 20 ezer forintos díjazásban
részesíti, mely a 2008. évi működési költség keretének terhére számolható el.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőkéné Komenczi Anikó
Közoktatási Iroda vezetője
6. Tájékoztató a sportalapról történő kifizetésekről
Előterjesztő:
Jánosi Zoltán, tanácsnok
Előadó:
Jánosi Zoltán, tanácsnok
Pál György
Kéri, hogy ez az anyag ismételten kerüljön a bizottság elé a döntéshozók megjelölésével.
Jánosi Zoltán
Kér egy részletesebb anyagot, mely tartalmazza a döntéshozókat is. Szerinte ez kizárólagos
Ifjúsági és Sportbizottsági hatáskör, nem polgármesteri. 2007 és 2008-as évre kéri. Hova
került a sportalapból 1.060 ezer forint?
Pál György
Kérdés, hogy a sportérmék melyik egyesülethez milyen rendezvényre mentek?
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal tudomásul az alábbi döntést hozta.:
37/2008 (06.18) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés

9

Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága nem fogadja el a tájékoztatót, hanem
felkéri a hivatalt, készítsen 2007-2008 évre olyan kimutatást, mely tartalmazza, hogy a
Sportalap felosztásáról konkrét esetekben ki döntött.
Szegedi Zoltán
Köszöni az Ifjúsági és Sportbizottságnak a segítséget és egyben bejelenti, hogy sikerült
megnyitni az edzőtermet a Sportcsarnokban. Szeretné felajánlani a csarnokban sortoló egyéb
szakosztályoknak a terem személyi és tárgyi feltételeit.
Kmf

Jánosi Zoltán
elnök

Bereczné Pálfi Erika
jegyzőkönyvvezető

