Iktatószám: 11483- 9 /2010
Jegyzőkönyv
mely készült az Ifjúsági és Sportbizottság 2010. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről
Jelen vannak:
A bizottság részéről:
Jánosi Zoltán elnök
Pál György
Csányi Barna
Dr. Nagy Árpád
Homa János
Jékli Gergő
Hiányzik:
A hivatal részéről:
Társy József
Meghívott:
Jegyzőkönyvvezető: Bereczné Pálfi Erika
Jánosi Zoltán:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel azon 3 fő
megjelent.
Jánosi Zoltán:
12 év után az Ifjúsági és Sportbizottság ebben a formában már nem fog tovább működni. Az
első 4 évben Nyitrai Zsolt vezette a bizottságot, az utolsó 8 évben pedig Ő. A bizottság
hasznos munkát végzett, sok dologban sikerült Eger város sportéletében előrelépni, elindult a
Városi Sportiskola, amely a tavalyi évben bebizonyította, hogy az ország legsikeresebb
sportiskolája.
Egy korábbi ifjúságkutatásra alapozva elkészült egy ifjúság koncepció, amelyben történtek
lépések, az önkormányzatnak a jövőben ezt tudnia kell kezelni. A fiatalok nehezen
megfogható társadalmi közeg. A következő bizottságnak kiemelten kell majd foglalkoznia a
fiatalokkal és reméli, megőrzi a sport kiemelt támogatását a következő önkormányzat is
Megköszönte Alpolgármester Úr 4 éves segítségét mind a sport, mind az ifjúsági területen.
Elmondta, hogy tudomásra jutott, hogy Fesztbaum Béla elhunyt és kérte a bizottság tagjait,
hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg róla.
1./ Javaslat eredményességi támogatás felosztására
Jánosi Zoltán:
Hozzászólás nem lévén, kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a bizottság.

27/2010. (IX.18.) sz. Ifjúsági és Sportbizottság döntése:
A Bizottság megtárgyalta az iskolai eredményességi támogatás 2010. évi felosztására tett
javaslatot és a következő határozatot hozta:
1.) Saját hatáskörben elfogadja az iskolai eredményességi támogatás 2010. évi
felosztására az alábbiakban részletezett módon tett javaslatot.
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iskola, sportszervezet
Szentgyörgyi Albert Általános Iskola
DSE
Felsővárosi Általános Iskola DSE
Hunyadi Mátyás Általános Iskola DSE
Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola
DSE
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimn.
DSE
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
ISK
Neumann János Szakközépiskola ISK
Összesen:
Ssz.
1.
2.
3.
4.

Diáksportkörök, egyesülete
számlaszámai
10403507-35006217-00000000

Összeg
(e Ft-ban)
120

OTP 11739009-20100779
OTP 11739009-20101055
OTP 11739009-20100724

30
80
250

OTP 11739009-20138217

80

BB Rt. 10103513-4766412900000003
OTP 11739009-20144009

Iskola, sportszervezet
Dobó István Gimnázium ISK
Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola ISK
Szilágyi Erzsébet Gimnázium ISK
Egri Kereskedelmi, Mg-i, és
Vendéglátóipari Szki. ISK
Összesen:

100
80
740

Összeg
(e Ft-ban)
60
100
60
40
260

Határidő: október 15.
Felelős: A jegyző megbízásából
Társy József irodavezető
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője

Jánosi Zoltán: a röplabda club vezetésétől érkezett levél, amelyet most már nem igazán lehet
kezelni. A következő bizottságnak fogja javasolni, hogy történjen egy hosszú távú
megegyezés velük. A Club nehéz anyagi helyzetben van. A működésükhöz év végéig
hiányzik még 2 millió Ft. Sajnos, ez a probléma minden évben felmerült, a sportalapon sincs
már pénz.
Szeleczki János: Volt egy megállapodás, hogy milyen mértékben tudják támogatni őket, ezt
messze túlvállalták. A sportkoncepció nagyon alapos munka után készült el, ebben nem

kiemelt sportág a röplabda. Ez egy egyeztetés nélküli önállóan elinduló dolog volt. A jelenlegi
helyzetben az önkormányzat több pénzt nem tud adni. Meg kell tartani a vízilabdát, a
kosárlabdát, két kézilabda csapatot.
Megköszönte az Elnök Úr munkáját a városvezetés nevében. A város életében egy olyan
területről van szó, ami a figyelem középpontjában van és hozta az eredményeket. Emelt fővel,
nyugodtan lehet befejezni a munkát. Mindenki igyekezett megtenni a legtöbbet, a sport és az
ifjúságpolitika területén is. A bizottság eredményesen működött és jól teljesítette a feladatát.
Megköszönte az Iroda munkáját is, hiszen a munka operatív része az ott történik.
Társy József: Most indul az újabb ifjúságkutatás. Nagy esély van arra, hogy egy nagyobb
humán bizottság fog kialakulni.
Szeleczki János: a rekortán pálya elkészítését nem sikerült megvalósítani. Nagy szükség lenne
rá ott, ahol 17 ezer gyerek napi rendszerességgel kell, hogy használja. Esténként a stadionban
látja, milyen sokan vannak, ezt ők már nem tudják megoldani, a következő bizottság feladata
lesz.
Jánosi Zoltán: A rekortán pálya valóban nagy hiány, de vannak még hasonló problémák. A
városban mindig lesznek feladatok, és minden következő városvezetésnek és
képviselőtestületnek lesz bőven feladata.
Megköszönte a hivatal minden jelenlévő és nem jelenlévő munkatárs munkáját. A bizottság
jól helyt állt ebben a ciklusban.
Több hozzászólás nem lévén, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
kmf.

Jánosi Zoltán
elnök

Bereczné Pálfi Erika
jegyzőkönyvvezető

