JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2009. október 14-én az Ifjúsági és Sportbizottság üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalóterme
Jelen vannak:
Jánosi Zoltán elnök
Pál György
Homa János
Jékli Gergő
Csányi Barna
Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi pontokat, megállapította hogy a bizottság
határozatképes és az ülést megnyitotta.
Pásztor Gyula:
Kérte a bizottságot, hogy tájékoztatóként vegye fel napirendi pontra a magasabb vezetői
érdekeltségi rendszer bevezetését.
Jánosi Zoltán:
Aki egyetért azzal, hogy napirendi pontként felvételre kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen, egyhangúlag elfogadta a bizottság.
Aki egyetért a négy napirendi ponttal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 4 igen, egyhangúlag elfogadta a bizottság.
1. Javaslat a sport céljaira biztosított 2009. évi pénzügyi források átcsoportosítására.
Hegedüs Gábor
Elmondta, hogy egy millió forint az úszás céljára lett elkülönítve, de mivel ez a közgyűlési
döntés miatt okafogyottá vált, nem került felhasználásra. A sportalapon nagyon kevés pénz
van, ezért javasolta, hogy maradjon a sportalapon a további sportcélok megvalósítására,
melyet a bizottság később majd eldönt. Ez 2008. évi pénzmaradvány.
Jánosi Zoltán:
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen, egyhangúlag elfogadta.
43/2009. (X. 16.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntése:
Eger MJV Ifjúsági és Sportbizottsága saját hatáskörében a következő határozatot hozta:
A 2008. évi pénzmaradványból a sporttevékenység céljaira -, úszásoktatásra – biztosított
1.000.000 Ft 2009. évben már nem kerül felhasználásra, így az összeg maradjon a sportalapon
a Bizottság saját hatáskörében további sportcélok megvalósítására.

2. Előterjesztés a kedvezményes uszodahasználat belső átcsoportosításáról
Jánosi Zoltán
Elmondta, hogy Szente János igazgató úr szabadságon van, ezért nem vesz részt a bizottsági
ülésen.
Hegedüs Gábor:
Az előzőekkel kapcsolatosan elmondta, hogy igazgató úr látta az anyagot és egyetért vele.
Pál György:
Elmondta, hogy a szinkronúszóknak megtörtént a bírósági bejegyzése. Ez kell ahhoz, hogy az
uszoda a sportolói bérleteket kiadhassa.
Jánosi Zoltán:
Részükre pénzügyi forrást nem biztosít a bizottság, abban támogatja a bizottság, hogy a
kedvezményes sportolói bérletet ők is igénybe vehessék. Ezúton kívánt az egyesületnek jó
munkát.
Hegedüs Gábor
Külön megállapodást köt igazgató úr az egyesülettel, hogy kapjon bérletet.
Pál György:
Onnantól kezdve, hogy a város az uszodának nem ad támogatást a költségvetésből, innentől
kezdve, mint nyereségorientált cég, az ő döntése hogy ad –e kedvezményes bérletet vagy sem.
Jánosi Zoltán:
Elmondta, hogy több lehetőség van a támogatásra, a sportrendeletünk is engedélyezi. Azt
kérték, hogy a napijegyet ne kelljen megfizetniük.
Aki támogatja a döntési javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen, egyhangúlag elfogadta a bizottság.
44/2009. (X. 14.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntése:
Eger Megyei Jogú Város Ifjúsági és Sportbizottsága saját hatáskörben engedélyezi, hogy az
Eger Termál Kft 2009. évi támogatásából a 6. sz. soron szereplő 500.000 Ft a Városi
Sportiskola kerete átkerüljön az Egri Városi Úszó Klub 1. sz. sorára, melyet az Agria Sprint
Úszóverseny megrendezésére fordíthat, illetve a 11. sz. soron szereplő „Rekreáció” 300.000
Ft-os összege kerüljön át 14. sz. soron szereplő Országos Úszóversenyek sorára, a Pro Agria
Úszóverseny
megrendezésére.
Egyben felhatalmazza az Eger Termál Kft ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen a
támogatás további felhasználásáról.

3. Javaslat kiemelkedő sportolók tanulmányi támogatására
Hegedüs Gábor
Elmondta, hogy 18 db pályázat érkezett be, melyből 8 gyermeket értékelnek évente, illetve
egyszeri pénzjutalomban részesíteni.
Az iroda részéről összeállított egy listát az eredmények részéről, és az eddig mutatott
teljesítmények alapján.
Jánosi Zoltán:
Aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen, egyhangúlag elfogadta.
45/2009. (X. 16.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntése:
A bizottság megtárgyalta a kiemelkedő sportolók tanulmányi támogatásáról szóló javaslatot
és az alábbi döntést hozta. Az alábbi sportolók részesülnek támogatásban:
Ssz.
Név
1.
Berecz Bettina
2.
3.

Székely Zoltán
Seress Richárd

4.

Kállai Dávid

5.
6.

Kranczicki Zsófia
Holló Balázs

7.

Pap Dorottya

8.

Gledura Benjamin

Sportág
Iskola
Akrobatikus rock and Neumann J. Középiskola
roll
judo
Neumann J. Középiskola
Atlétika
Wigner Jenő Informatikai
Középiskola
atlétika
Felsővárosi Általános Iskola
Móra Ferenc Tagiskola
tenisz
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
úszás
Dr. Kemény Ferenc Általános
Iskola
Röplabda
EKF Gyakorló Általános
Iskola
Sakk, úszás
Dr. Kemény Ferenc Általános
Iskola

4. Tájékoztató magasabb vezetői érdekeltségi rendszer bevezetésére
Pásztor Gyula
Elmondta, hogy az oktatási bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta tájékoztatót.
Minden évben 8 évre visszamenőleg volt a tartalékalapban egy szerény összeg, mindig
tervben volt, hogy kellene egy érdekeltségi rendszert összeállítani, ami alapján kiosztható,
szétosztható az összeg.
A Közgyűlés megszavazta, hogy az intézmények költségvetésében kerüljön be az
intézményvezetők részére egy másfél havi összeg. Ne csak az oktatási ágazatot, hanem a többi
érintett ágazatban is ossza ki a rendelkezésre álló összeget.

Ami az Ifjúsági és Sportbizottságot érinti, az a 3. sz. melléklet az Egri Városi Sportiskola
igazgatójának érdekeltségi rendszerére vonatkozó táblázat szerepel.
Kérte a bizottságot, hogy vitassa meg az anyagot, tegyen javaslatot.
Pál György
Jónak tartja azt, hogy kérdőív alapján történik a mérés. A szakmai tartalmi komponenst meg
lehetne csinálni iskolákban a szülők meginterjúvolásával. Kérdése volt, hogy a
bérmegtakarításnak a továbbiakban mi a sorsa?
Jánosi Zoltán
Régóta szándék egy ilyen típusú premizálási rendszer kialakítása. A kezdeményezés jónak
mondható. Sok részből áll, mire a 100 % felépül. Nem tudja, hogyan lehet a tanügyigazgatás
minőségét mérni, vagy akár a Sportiskola igazgatójánál, hogyan tervezik mérni?! Mindig az
előző évhez hasonlítódik majd az intézményvezetők teljesítményének színvonala.
Úgy gondolja, hogy egy iskolánál is lehet növelni az eredményeket egy ideig, viszont a
fejlődés korlátlan ideig nem tartható fent.
Az elképzelést nagyon tudja támogatni.
Csányi Barna:
Hiányolta azt, hogy szülői elégedettségi kérdőív csak az óvodavezetőknél van. Van egy
rangsor, amit minden évben elkészítenek. Országos szinten a sportiskolákat mérik. Amióta
Kovács Géza az igazgató, azóta ugrásszerűen nőtt a helyezés.
Pásztor Gyula
A felvetett javaslatokat megköszönte, egyet ért velük.
Hegedüs Gábor
Elmondta, talán a sport területén van a legkönnyebb dolguk, hiszen a sport a legjobban
mérhető.
Jánosi Zoltán
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapította, hogy 5 igen, egyhangúlag támogatta a bizottság.
Kiosztásra került a focival kapcsolatos anyag.
Kérte, hogy a továbbiakban figyeljenek oda az elszámolás kapcsán arra, hogy a 15 millió Ft –
ból 12 milliót az utánpótlásnak adjanak és a 3 millió Ft kerüljön oda a felnőtt focihoz.
Több hozzászólás nem lévén, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
kmf.

Jánosi Zoltán
elnök

Bereczné Pálfi Erika
jegyzőkönyvvezető

