547-11/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. szeptember 19-én az Ifjúsági és Sportbizottság I. sz. Tanácskozótermében
megtartott üléséről.
Jelen vannak: A jelenléti íven szereplők.
A jegyzőkönyvet vezette: Bereczné Pálfi Erika
A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.
Napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítására (II.
forduló)
2.) Előterjesztés a helyi adóbevételek sport ágazatának címkézett adók 1 %-ának
felhasználásáról
3.) Előterjesztés rendkívüli támogatási kérelmekről
Jánosi Zoltán: A beérkezett kérelmekkel kapcsolatban elmondta, hogy a hét elején érkezett
még három kérelem, amivel érdemes foglalkozni.
Kérés volt, hogy a napirendi pontok sorrendjén változtatás történjen. Az első napirendi pont
kerüljön a harmadik helyen megtárgyalásra.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangulag elfogadta a bizottság a napirendi pontok
sorrendjének módosítását és a napirendekre tett javaslatot.
1. napirendi pont:
Előterjesztés a helyi adóbevételek sport ágazatának címkézett adók 1 %-ának
felhasználásáról
Jánosi Zoltán: Az előterjesztéssel kapcsolatban az irodavezető asszony jelezte, hogy szóbeli
kiegészítést szeretne tenni.
Szőkéné Komenczi Anikó: Elmondta, fontos lenne, hogy az iparűzési adó 1 %-ának további
felhasználásáról döntsön a bizottság, hogy a kiemelt feladatok között a sport területén mire
kívánja a jövőben felhasználni fő feladatként a kapott támogatást.
Hegedüs Gábor: Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, az hogy a bizottság saját
hatáskörben dönt az adó 1%-ának felhasználásáról.
Abban kérte a bizottság döntését az előző éveknek megfelelően, kerüljön az adó 1%-ból
felajánlott összeg, saját hatásköri döntésnek megfelelően a sportalapra, a sport ágazatba.
További felhasználást tekintve a bizottság saját hatáskörben dönt az aktuális feladatoknak
megfelelően.
Jánosi Zoltán: Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak, aki egyetért a 3,7 millió Ft kerüljön a
sportalapra további felhasználásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság.
48/2007. (IX.09.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága saját hatáskörben
megtárgyalta és jóváhagyta a javaslatot, hogy a 2007. évi sport ágazatának címkézett iparűzési
adó teljes egészében a Sporttevékenység, Sportalap megfelelő címszámára kerüljön, és hogy a
továbbiakban a sportfeladatok jellegének megfelelően átcsoportosításra és felhasználásra
kerüljenek, továbbá 3,7 millió Ft kerüljön a sportalapra további felhasználásra.
Jánosi Zoltán: Akinek ötlete, javaslata van arra, hogy a fő ágazatra felajánlott összeget mire
használja fel a bizottság, az küldje el javaslatát, és a Közoktatási Irodára adja le.
2. napirendi pont: Előterjesztés rendkívüli támogatási kérelmekről
Jánosi Zoltán: Elmondta, hogy négy kérelem szerepel a bizottsági anyagban, amit a bizottság
tagjai megkaptak, illetve még érkezett ehhez három kérelem.
1. sz. kérelem:
Jánosi Zoltán: Elmondta, hogy az Egri Városi Sportiskola azzal a kéréssel fordult az
Ifjúsági és Sportbizottsághoz, hogy a Bornemissza Gergely Nemzetközi kosárlabda tornára
(szeptember 28-30) a Dr. Kemény Ferenc Körcsarnokot ingyenesen biztosítsa a Sportiskola
számára.
Elmondta, hogy nagy rendezvény lesz, melyen a testvérváros polgármestere, alpolgármestere,
az oktatási művelődési iroda vezetője is képviselteti magát. Rossz hír, hogy Eger város
vezetése nem tud részt venni ezen a rendezvényen.
Kérte a bizottság tagjait, hogy aki teheti, menjen ki a rendezvényre.
Dr. Nagy Árpád: Elmondta, érdemes lenne fejleszteni a sport kapcsolatot. Vannak
elképzelések arra vonatkozóan, hogy több sportágban kerülne ilyen találkozó megszervezésre,
vélhetően ez az első lépcső lenne a sport területén, hogy ez a folyamat beinduljon.
Homa János: Hozzászólásában kifejtette, nagyon komoly kapcsolatot ápol a város a
testvérvárosaival. Elmondta, hogy egy másik igen fontos program akadályoztatja a
városvezetés részvételét ezen a rendezvényen.
Jánosi Zoltán: Aki egyetért azzal, hogy biztosítsuk az ingyenes órahasználatot kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag a bizottság elfogadta.
49/2007. (IX.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság a Városi Sportiskola által benyújtott ingyenes
létesítményhasználati kérelmet jóváhagyta.
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2. sz. kérelem:
Jánosi Zoltán: Elmondta, hogy az Agria Röplabda Klub 2007. évben is szeretné
megrendezni a hagyományoknak megfelelően a Röplabda Szüreti Kupát négy csapat
részvételével, melyhez kéri az Ifjúsági Sportbizottság támogatását az ingyenes
létesítményhasználatára. (Reggel 9 órától 18 óráig a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokot.)
Hegedüs Gábor: Elmondta, hogy használták a termet, a kupa lezajlott. Két rendezvényük is
volt, amit időközben megnyertek a csapatok.
Jánosi Zoltán: Javasolta a 180 óra keret terhére, kifizetésre kerüljön utólag a
létesítményhasználat.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag támogatta a bizottság.
50/2007. (IX.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság az Agria Röplabdaklub ingyenes létesítményhasználati kérelmét
jóváhagyta

3. sz. kérelem:
A Dobó Katica SE szeretné megrendezni hagyományos női labdarúgó tornáját. Kéri a
bizottságot, hogy az eddigi szponzor visszalépése miatt egy napra biztosítsa az ingyenességet
az Északi Műfüves pályán az önkormányzati órakeret terhére reggel 8 órától este 19 óráig.
Jánosi Zoltán: Elmondta, az előző kérelemhez hasonlóan az órakeret terhére ingyenes
műfüves pályahasználatot kért.
Aki azzal egyetért, hogy biztosítsák az ingyenes létesítményhasználatot, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság.
51/2007. (IX.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság a Dobó Katica SE ingyenes létesítményhasználati kérelmét
támogatta.
4. számú kérelem:
A Tranzit Tüzép SC női asztalitenisz együttese azzal a kéréssel fordult az Ifjúsági és
Sportbizottsághoz, hogy részükre egyszeri 150.000 Ft rendkívüli támogatást biztosítson
utánpótlás nevelésre, azok nemzeti bajnokságban történő szerepeltetéséhez. (NB II-ben)
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Hegedüs Gábor: Elmondta, hogy az egyesület célja az, hogy itt tartsa városunkban a
tehetséges ifjúságot és bevonják az iskolákat is. Sok utánpótlás-korú asztaliteniszezőjük
van, elindultak az NB II-s bajnokságban.
Jánosi Zoltán: Kérése volt, hogy legközelebb pontosítva legyen a kérelemben, hogy mire
kérik a támogatást. (költségvetés)
Aki egyetért az utánpótlás egyszeri 150.000 Ft-os támogatásával, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a bizottság.
52/2007. (IX.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság a Tranzit Tüzép SC női csapatának utánpótlását egyszeri
150.000 Ft-tal jóváhagyta.
5. sz. kérelem:
Jánosi Zoltán: Kiosztásra került a bizottsági ülésen a Grasshoppers Akrobatikus Rock
and Roll Táncsport Egyesület kérelme, melyben a Körcsarnok bérleti díjához kérnének
támogatást, ingyenes használatot.
Dr. Nagy Árpád: Elmondta, hogy az Eger Ünnepe rendezvénysorozaton felléptek és
színvonalas műsort produkáltak.
Jánosi Zoltán: Aki egyetért azzal, hogy biztosítsuk aznapra az ingyenes használatot a
Körcsarnokban, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag elfogadta a bizottság.
53/2007. (IX.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság jóváhagyta az ingyenes használatot a Körcsarnokban 2007.
október 28-án megrendezésre kerülő táncversenyhez.

6. sz. kérelem:
A Zen Bu Kan Kempo Egyesület október 20-án nyílt nemzetközi bajnokságot rendez a
Körcsarnokban, melyhez ingyenes használatot kér.
Jánosi Zoltán: Aki egyetért azzal, hogy támogassuk az órakeretünk terhére, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag támogatta a bizottság.
54/2007. (IX.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a Zen Bu Kan Kempo Magyar
ZBKK Sportszervezetet ingyenes létesítményhasználattal a bajnokság megrendezéséhez.
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7. sz. kérelem:
Az EKF Sport Klub vezetősége elviekben támogatta a vízilabda szakosztály megalakulását,
de anyagi segítséget nem tud biztosítani a működésükhöz. A bizottság segítéségét kérték
abban, hogy megfelelő mennyiségű edzéslehetőséget kapjanak, továbbá a csapat
versenyeztetését és a szakosztály sikeres működését biztosíthassa.
Hegedüs Gábor: Kiegészítésként elmondta, hogy volt egy előzetes tárgyalás a
városvezetéssel ezzel kapcsolatban, szeretnének egy NB II-es vízilabda szakosztályt
létrehozni a főiskola keretein belül. Olyan vízilabda klubot szeretnének létrehozni a főiskola
keretein belül, a „kiöregedett” ifistákból, a főiskolára felvett hallgatókból, akiket nem
szeretnének, hogy elmenjenek Egerből sportolni.
Jánosi Zoltán: Támogatható, a jövő évi uszodakeretnél ezt figyelembe kell venni. Elmondta,
hogy az előző évben is volt a főiskolának az uszodánál olyan támogatása, amit nem használt
fel. Van lehetőség most is arra, hogy ingyenesen használják az uszodát.
Szeleczki János: Elmondta, a főiskolával együttműködési megállapodás van.
Javasolta, hogy vagy az októberi, vagy a novemberi bizottsági ülésre három fő meghívását,
akik segítenek a városi sportkoncepció létrehozásában, a Városi Sporttanács önkormányzati
tagjaival együtt egy közös egyeztetés céljából.
Javasolta, hogy történjen egyeztetés a főiskola vezetésével. Elmondta, hogy a kosárlabda
sportágba a főiskola már egy jelentősebb összeggel be fog szállni.
Pál György: Elmondta, hogy a sporttámogatásokról a sportbizottság dönt. Az egyeztetés első
fázisa, hogy a döntéshozó bizottsághoz küldtek egy ilyen megkeresést.
Jánosi Zoltán: Javaslata volt, hogy a bizottság tegyen egy elvi állásfoglalást, hogy alapvetően
támogatja a dolgot a bizottság, a jövő évben pedig – a konkrét kérések ismeretében -, lehet
erre majd visszatérni a költségvetés tervezésénél a különböző órahasználatok felosztásánál.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen egyhangúlag támogatta a bizottság.
55/2007. (IX.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Az Ifjúsági és Sportbizottság elvi állásfoglalást tett arra vonatkozóan, hogy támogatja
szakosztályt, a jövő évben, a költségvetés tervezésénél pedig az órahasználatok felosztásánál
vissza kell térni.
3. napirendi pont: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának
átalakítására (II. forduló)
Dr. Barta Viktor: Elmondta, hogy második fordulóban tárgyalja a bizottság az anyagot.
Elmondta, hogy az anyag tartalmaz egy alternatív döntési javaslatot, A és B változatot hoz az
anyag.
Kiegészítésként hozzáfűzte, hogy az A változat, az I. fordulós közgyűlési tárgyaláson is
elhangzott azt a metódust követné, miszerint a Közoktatási Iroda bázisán jönne létre az
Oktatási és Kulturális Iroda a kulturális feladatok ide integrálásával azzal, hogy ez az újonnan
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alakuló szervezeti egység látná el ideiglenesen az idegenforgalmi feladatokat is, mégpedig a
helyi desztinációs menedzsment szervezetnek a felállításáig. Az Idegenforgalmi és Kulturális
Iroda megszűnne és a Közoktatási Iroda feladatköre bővülne a kulturális feladatokkal,
átmenetileg az idegenforgalmi feladatokkal.
A „B” változat gyakorlatilag a jelenlegi helyzet megtartását javasolja.
Bevezetni tervezett feladat-ellátási metódus ez a mátrix rendszerű feladatellátás, mely a
hatékonyság növelést célozná meg.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottságok eddig mit tárgyaltak:
Urbanisztikai Bizottság – sem az A sem a B változatot nem támogatta
Idegenforgalmi és Marketing Bizottság: egyik változat sem kapta meg a szükséges többséget,
Szociális és Egészségügyi Bizottság: egészében támogatta az előterjesztést, de nem ment bele
abba, hogy az A vagy a B változat mellett állást foglaljon.
Az Oktatási Bizottság pedig az A változatot támogatta.
Jánosi Zoltán: A bizottság tagjait kérdezte, van –e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban
javaslata, szóbeli kiegészítése?
Szavazásra tette fel, hogy a bizottság tagjai alkalmasnak tartják – e az előterjesztés közgyűlés
elé terjesztését?
Megállapította, hogy 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta az
előterjesztés Közgyűlés elé történő kerülését.
56/2007. (IX.19.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntés:
Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága nem támogatta a Polgármesteri Hivatal
szervezeti struktúrájának átalakítására vonatkozó előterjesztés Közgyűlés elé történő
terjesztését. (II. forduló)
Jánosi Zoltán: Kérdésként elhangzott, hogy a bizottság tagjainak van-e egyéb kérdése,
kiegészítése.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
Kmf.
Jánosi Zoltán
elnök
Bereczné Pálfi Erika
jegyzőkönyvvezető
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