66/2006. (02.16) sz. Közgyűlési határozat
IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV
BEVEZETÉS
Ifjúsági tevékenység 2005-ig
I. Ifjúsági célú tevékenység finanszírozása a költségvetésben
Év
2005. év
2004. év
2003. év
2002. év
2001. év
2000. év
1999. év
1998. év
1997. év
1996. év
1995. év

Összeg
13.990 eFt
13.990 eFt
9.990 eFt
10.080 eFt
11.080 eFt
7.550 eFt
6.000 eFt
5.250 eFt
3.200 eFt
2.790 eFt
2.790 eFt

II. Ifjúsági referens
Eger MJV Polgármesteri Hivatala 1995 óta foglalkoztat ifjúsági referenst, aki a Közoktatási
Iroda munkatársa. 2004 évig minisztériumi támogatás segítségével került finanszírozásra a
referens bére, 2005. júliusától önerőből alkalmazza az Önkormányzat. A referens feladata
sokrétű, melyet az alábbiakban foglalok össze.
III. Városi ifjúsági pályázatok
1. „Városi Ifjúsági Ösztöndíj”: A város tanuló ifjúságának támogatása, valamint történelmi
városunkhoz való kötődésük erősítése érdekében “Eger Város Ösztöndíjasa” címmel
tanulmányi ösztöndíjat alapított Eger Város Önkormányzata 2001. évben.
A tanulmányaikhoz támogatás az Eger városban lakó diákok kaphatnak, akiknek tanulmányi
eredményük jó, tehetségesek, valamint szociálisan is rászorulnak. Évente két alkalommal
kerül kiírásra a pályázat. Az Önkormányzat költségvetésből évről-évre egyre nagyobb összeg
kerül kiosztásra erre a célra. Évente két alkalommal kerül kiírásra a pályázat, februárban és
decemberben. A pályázat útján elnyerhető ösztöndíj 5 hónapra jár: tanulmányi félévenként
szeptember-január, illetve február-június időtartamra, melynek havi összege a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum
- középfokon egyharmada
- felsőfokon kétharmada.
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Ösztöndíjban a pályázatok elbírálásánál egyszerre a középfokon legalább 10 fő, legfeljebb 20
fő, valamint felsőfokon szintén legalább 10 fő, legfeljebb 20 fő részesülhet; ugyanazon
személy egymást követően legfeljebb két félévben részesülhet ösztöndíjban.
2004 évig minden esetben a szociális iroda egészítette ki az támogatásokat, mert a
költségvetésben szereplő összeg nem volt elegendő.
Év
Támogatott pályázók
Támogatás összege
létszáma
(összesen)
2005.
47 fő
3.000 eFt
2004.
42 fő
2.350 eFt
2003.
44 fő
2.190 eFt
2002.
48 fő
1.880 eFt
2. „Előny”: a pályázat célja az Eger városban működő gyermek- és ifjúsági közösségek,
illetve az egri iskolákban működő diákönkormányzatok tevékenységének segítése, valamint a
korosztály közéleti részvételének fejlesztése. A pályázat minden tavasszal kiírásra kerül. 2005
évben 2 millió forint csak a diákönkormányzatok programjaira, működésére került kiosztásra.
Tárgy év
2005.
2004.
2003.

Támogatott pályázók
létszáma
41 pályázó
29 pályázó
24 pályázó

Támogatás összege
(összesen)
4.400 eFt
2.200 eFt
1.370 eFt

IV. Táborok képzések szervezése
A képzések fő célja elsősorban az iskolai diákönkormányzati munka segítése, továbbá, hogy a
diákönkormányzatokban tevékenykedő fiatalok egymást megismerjék, folyamatosan
kapcsolatot tartsanak egymással, és szükség esetén segítséget nyújtsanak társuknak. A
képzéseket, táborokat az ifjúsági referens szervezi és bonyolítja le.
2005 évi képzések, táborok:
 Középiskolásoknak pályázatíró tréning szervezése, lebonyolítása – 40 fő. (március)
 Nemzetközi ifjúsági tábor Imókőn - 80 fő. (június)
 Általános iskolásoknak és Kisdiák Tanács tagoknak diák-önkormányzati tábor
előkészítése, lebonyolítása – 40 fő. (július)
 Városi Diáktanács nyári tábora – 40 fő. (augusztus)
 Városi Diákparlament – 40 fő. (október)
 Kisdiák Tanács diákönkormányzati tábora – 40 fő. (november)
 Pedagógus képzés 20 fő (november)
2004 évi képzések, táborok:
 Középiskolásoknak pályázatíró tréning szervezése, lebonyolítása
 Általános iskolásoknak és Kisdiák Tanács tagoknak diák-önkormányzati tábor
előkészítése, lebonyolítása
 Városi Diáktanács nyári szakmai tábora
 Városi Diákparlament
 Kisdiák Tanács diákönkormányzati képzése
 Nemzetközi ifjúsági tábor szervezése
2



Diákönkormányzatot patronáló pedagógusok képzése

V. Egri Kisdiák Tanács működtetése
A Tanács tagjai az egri általános iskolás diákönkormányzatok aktív tajgai. Fő célunk, hogy
ezek a diákok megismerjék egymást, más diákönkormányzatok működését, aktív
kapcsolatokat alakítsanak ki, szükség esetén segítsék egymás tevékenységét, továbbá városi
szintű programokat szervezzenek az általános iskolások részére. A fórum havonta ülésezik
(minden hónap első csütörtökén), képzések megvalósításával segítjük munkájuk hatékonyabb
végzését. Az év során az alábbi programokat szervezzük: iskolák közötti ügyességisportvetélkedő, gyermeknap, farsang, mikulás, túra, játszóház, továbbá részt vesznek az
ifjúsági fesztivál szervezésében és lebonyolításában is. A Tanács titkári teendőit az ifjúsági
referens végzi.

VI. Városi Diáktanács működtetése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával jött létre 1996. október 19-én a
Városi Diáktanács (VDT). Az idő óta is az Önkormányzat anyagi támogatásával működik –
költségvetésében elkülönítetten a működésére minden évben 500 ezer forintot biztosít –,
valamint a mindenkori ifjúsági referens végzi a VDT titkári teendőit, koordinálja, segíti
működését. A Városi Ifjúsági Centrumban bútorozott irodát és infrastrukturális eszközöket
(számítógép, telefon, fénymásoló) biztosít működésének segítésre.
Megalakulása óta Eger város középfokú oktatási-nevelési intézményei diákönkormányzatainak érdekképviseleti, koordinatív tevékenységeit látja el, ezen kívül városi
szintű ifjúsági programokat, képzéseket, táborokat szervez.
Az önkormányzat szervezésében évente 2-3 képzés kerül megrendezésre a Diáktanács és a
középiskolai diákönkormányzat vezetők számára.
Minden hónap első szerdáján fórumot szervezünk a Diáktanács tagjai részére, ahol
megosztjuk velük az aktuális információkat, az iskolák képviselői elmondják saját
rendezvényeiket, és beszámolnak a diákönkormányzatok működéséről, esetleges
problémáikról.
A Városi Diáktanács programjai:
- Sport – szabadidő területén: túra, 1848 méteres futóverseny az 1848-49-es
Szabadságharc emlékére, Gyermeknapi programok, csoportos vetélkedő középiskolák
között, Valentin-napi rendezvény, Ifjúsági fesztivál, farsang, játszóház, túra, „Játék
tanárok nélkül” c. középiskolások közötti játékos-szellemi vetélkedő, mikulás és
karácsonyi rendezvények
- Kultúra területén: Gitárest, filmklub, kiállítás, irodalmi kávéház fiatal szerzőknek.
- Mentálhigiéné területén: Megyei Drogellenes nap, kortárs segítők feltárása,
előadássorozatok.
- Média területén: DÉR (Diák Élet Részletekben) című újság szerkesztése, terjesztése,
diákújságírók képzése.
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A DÉR – Diák Élet Részletekben – című újság 1998. óta jelenik meg, negyedévente
2000 példányban, melynek a szerkesztői a Városi Diáktanács tagjaiból tevődnek össze. A
szerkesztők munkáját segítik a középiskolákban tanuló diákok, akik cikkeikkel, rajzokkal,
versekkel színesítik az újság arculatát. Az újság elkészítésével, megjelenésével járó
összeget önkormányzati hozzájárulásból és pályázat útján nyert támogatásból sikerül
fedezni.
VII. Nemzetközi témájú feladatok
Folyamatosan kapcsolatot tartunk Eger testvérvárosaiban működő ifjúsági szervezetekkel,
illetve lehetőség szerint csereprogramokat szervezünk tapasztalatcsere, a nemzetek ifjúsági
tevékenységeinek megismerése céljából.
- Esslingeni Stadtjugendring ifjúsági szervezet: Itt 1999-ben egy 6 fős magyar ifjúsági
delegáció vett részt nemzetközi ifjúsági konferencián.
Szintén 1999-ben és 2001-ben ugyanez a német ifjúsági szervezet látogatott el Egerbe.
2005-ben 6 fő egri delegáció vett részt nemzetközi táborukban.
- Maconi ifjúsági szervezet részéről 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben egy ifjúsági
delegáció érkezett Egerbe, szintén 2 évente pedig az Egerben megrendezésre kerülő
„Ki tud többet Maconról?” c. középiskolás vetélkedő győztesei utaznak Maconba.
- Gyergyószentmiklósi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával szorosabb kapcsolat
került kialakításra.
- Szlovéniai Velenjében működő KAZIPOT nevű ifjúsági szervezet: 2000-ben
Diáktalálkozó volt, a 2002 augusztusában sajnos elmaradt a megszervezett találkozó,
2005 januárjában került megrendezésre, ahol Egerből 10 fiatal vett részt. 2006 nyarán
nemzetközi tábor szerveznek.
2005. évi nemzetközi programok
- Maconból áprilisban 5 napra egy 27 fős diákcsoport látogatott Egerbe.
- Szintén maconi csoport töltött el itt 8 napot augusztusban, a „Ki tud többet Egerről” c.
program keretében.
- Május elején Esslingenben egy nemzetközi ifjúsági tábor került megrendezésre az
Európai kultúrák megismerése céljából 8 ország részvételével, köztük a magyarok is
képviselték magukat.
- Eger mellett Felsőtárkányban egy 80 fős nemzetközi ifjúsági tábort szerveztünk 4
testvérváros: Gyergyószentmiklós, Kutná Hora, Csebokszári, Przemysl részvételével.
VIII. Ifjúsági rendezvények
A fentiek mellett két nagyrendezvény emelek ki: szeptemberben az Eger ünnepe keretében
megrendezésre kerülő ifjúsági fesztivált, valamint a „Tiszta élvezet” Regionális
Drogellenes napot.
Az Ifjúsági fesztivál célcsoportja az óvodás korosztály, az általános és középiskolás
korosztály, valamint a főiskolás hallgatók és dolgozó fiatalok. A fesztivál folyamán
különböző szórakozási alternatívákat kínálnak fel az odalátogatóknak, mellette információs
sátrak várják az érdeklődőket különböző – őket érintő - témákban. A nap folyamán
sportbemutatók, táncbemutatók, koncertek színesítik a programot, valamint játszóház és
sportfoglalkozások várják az aktívabbakat.
A Városi Diáktanács 2001 óta az Önkormányzat támogatásával az egri Kábítószerügyi
Egyeztető Fórummal együttműködve valósítja meg minden szeptemberben a Drogellenes
napot „Tiszta élvezet” címmel. Az utcai programokon különböző kulturális és szabadidős
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lehetőségeket kínálnak a fiataloknak. A rendezvény célja a hasznos szabadidő eltöltésére
alternatívák bemutatása (drogprevenció), valamint az információs sátrakban a drogüggyel
foglalkozó szakemberek tevékenységének bemutatása, megismerése.

IX. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Az ifjúsági referens látja el a titkári feladatokat, tréninget szervez a fórum tagjainak.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 23/2001. (I.25.) sz. határozatával támogatta a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum felállítását. 2001. május 9-én megalakult az egri
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a Közgyűlés által jóváhagyott (58/2001. (III. 29.) sz.
határozat alapján) 11 fő részvételével, majd a létszám 14 főre módosult a 98/2003 (IV. 03.) sz.
közgyűlési döntésnek megfelelően. A Fórum a város drogproblémával foglalkozó
szakembereinek képviselőit fogja össze, ezáltal minden szakterület képviselteti magát:
pszichiáter, jogász, ügyész, pedagógus, orvos, védőnő, szocioterapeuta, az Eszterházy Károly
Főiskola delegáltjai.
A Fórum havonta ülésezik (szükség esetén gyakrabban), meghatározott munkaterv szerint
végzi feladatát. Működéséről, munkájáról évente beszámol az érintett bizottságok és a
közgyűlés felé.
A fórum fő tevékenységei:

A 157/2002. (VI. 20.) sz. Közgyűlési határozat szerint Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése elfogadta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által kidolgozott stratégiát.

Tagjai részt vesznek a városi drogprevenciós programok, rendezvények
szervezésében, lebonyolításában.

A fórum közbenjárására az országos szintű ESPAD drogkutatást Egerben 1100 fős
kiterjesztett minta alapján végezték el.

A fórum tagjai részére minden évben tréninget szervezünk a hatékonyabb
munkavégzés céljából.

2002-ben elkészítették a városi drogstratégiát.

2004-ben elkészítették a KEF SzMSz-ét.

A fórum drogprevenciós kiadványokat jelentet meg, segítve ezzel a fiatalok és a
szülők droggal kapcsolatos informálását.

A fórum mellett pedagógus munkacsoport működik, akiknek a tajgai az iskola
drogügyi koordinátorok.

Minden évben regionális drogügyi konferenciát szervez.

Részvételével kerül megrendezésre a „Tiszta élvezet” drogellenes nap.

Minden évben három napos szervezetfejlesztő tréning került lebonyolításra a Fórum
tagjainak.
Az Önkormányzat a fórum működését minden évben 500 ezer forinttal támogatja,
mindemellett központi pályázati támogatások segítségével látja el a feladatát.
X. Városi Ifjúsági Centrum
A Városi Ifjúsági Centrum 2000. szeptember 22-én nyitotta meg kapuit a Grónay út 7. szám
alatt. Az 267 m2-es alapterületű, kétszintű ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van és
feladat-ellátási szerződés keretében ingyenes használtban adta a Konszenzus Alapítványnak.
A Centrumban kap helyet a Városi Diáktanács, itt működik az Eger Városi Ifjúsági
Szolgáltató és Tanácsadó Iroda és egyéb hátrányos helyzetű fiatalokat segítő projektek.
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2001. évtől szerepel az Ifjúsági Centrum az Önkormányzat költségvetésében. A 2003. évben
3,5 m Ft szerepelt a költségvetésben a centrum működésének támogatására, 2004 évben 1,5
mFt és 2005 évben szintén 1,5 millió forinttal támogatja a működtetést. Ezeket részben
személyi juttatásokra – szervezési munka, információs iroda működtetése – részben dologi és
működési célú kiadásokra fordítja az Alapítvány.
Eger iskolaváros, 17 középiskolájában közel 10000 diák tanul. Ennél a korosztálynál sok
különböző szükséglet, igény, probléma jelentkezik. Szükség van egy olyan szolgáltató
„intézményre”, amely komplexen kíván foglalkozni a fiatalokkal, és differenciáltan tudja
kezelni szükségleteiket, problémáikat, integrálva a különböző szolgáltatásokat. Ebből a célból
jött létre az Ifjúsági Centrum, mint egy olyan hely, ahol a fiatalok állnak a középpontban, ahol
hasznosan eltölthetik a szabadidejüket, ahol közösségben lehetnek, ahol fiatal szakemberektől
kérhetnek tanácsot, segítséget, és hozzájutnak azokhoz a közérdekű információkhoz, amelyek
őket érintik. Mindez egy olyan – alkohol-, drog- és dohányzásmentes – „védett környezetben”
történik, ahol állandó felnőtt segítők vannak jelen.
Eger Városi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda integrálása az ifjúsági centrumba tovább
növelte a már működő szolgáltatások palettáját. Az iroda szolgáltatásai:
információszolgáltatás (diákjogok, továbbtanulás, tanfolyamok, nyelvtanfolyam, diákmunka,
ifjúsági programok, szálláshelyek, szociális ellátás); tanácsadás (jogi, pályaorientációs,
életvezetési, pályázati); közösségi színtér biztosítása, szabadidős programok szervezése.
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2003. ÉVBEN AZ IFJÚSÁGI REFERENS ÁLTAL/KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEADOTT, MEGVALÓSÍTOTT
NYERTES IFJÚSÁGI PÁLYÁZATOK
Ssz. Pályázati azonosító

Pályázat kiírója

Pályázat címe/témája

Önkormányzati önerő
200.000.-

Igényelt
támogatás
500.000.-

Elnyert támogatás

150.000.-

300.000.-

250.000.-

100.000.-

400.000.-

300.000.-

892.000.-

155.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

9.000.000.-

3.825.000.-

300.000.-

1.

IFJ-GY-ÉM-03-B

Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács

Ifjúsági fesztivál megrendezése

2.

IFJ-GY-ÉM-03-G

3.

IFJ-GY-ÉM-03-B2

Diák Élet Részletekben c. újság
kiadása – 1 éven keresztül
Diákparlament megrendezése

4.

IFJ-BM-03-A

Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács
Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács
GYISM

5.

IFJ-BM-03-C

GYISM

6.

KAB-ES-03

GYISM

„Tiszta Élvezet” c. rendezvény
megvalósítása

120.000.-

510.000.-

300.000.-

7.

KAB-KA-03

GYISM

100.000.-

650.000.-

450.000

8.

KAB-KT-03

GYISM

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
kiadványai: Drogvilág – fiataloknak
és szülőknek
ESPAD drogkutatás

150.000.-

1.255.000.-

500.000.-

Ifjúsági referens
továbbfoglalkoztatása 1 évre
Helyi Ifjúsági Szolgáltató Iroda
létrehozása, működtetése

6.925.000 Ft

ÖSSZESEN:
+9. Főpályázó:
Konszenzus
Alapítvány

Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány

KID Lajtorja

-

75.750.000.-
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2004. ÉVBEN AZ IFJÚSÁGI REFERENS ÁLTAL/KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEADOTT, MEGVALÓSÍTOTT
NYERTES IFJÚSÁGI PÁLYÁZATOK
Pályázati azonosító
1.

IFJ-GY-ÉM-04-A

2.

IFJ-GY-ÉM-04-B

3.

Pályázat kiírója

Pályázat címe/témája

Igényelt
támogatás
400.000.-

Elnyert támogatás
400.000.-

Eger ünnepe – Ifjúsági fesztivál

300.000.-

500.000.-

300.000.-

IFJ-TÁ-04-G

Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács
Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács
GYISM

Városi Diáktanács nyári tábora

100.000.-

500.000.-

500.000.-

4.

IFJ-TÁ-04-G

GYISM

Egri Kisdiák Tanács nyári tábora

100.000.-

400.000.-

400.000.-

5.

IFJ-IF-04-A

GYISM

Ifjúsági fesztivál

400.000.-

6.000.000.-

1.000.000.-

6.
7.

IFJ-IF-04-A
KAB-KEF-04-A

GYISM
GYISM

Heves Megyei Drogellenes Fesztivál
KEF működése

200.000.500.000.-

750.000.1.200.000.-

500.000.1.200.000.-

8.

KAB-KA-04-C

GYISM

Regionális drogügyi konferencia

250.000.-

800.000.-

563.000.-

9.

IFJ-BM-04-A

GYISM

3.090.284.-

6.000.000.-

3.000.000.-

0

400.000.-

250.000.-

10. HM Bűnmeg.
Áldozatvéd. és
Közbizt. Bizottság

Diák Élet Részletekben

Önkormányzati önerő
140.000.-

Ifjúsági referens foglalkoztatása,
Ifjúságkutatás megvalósítása
H. M-i Bűnmegelőzési
ESPAD kutatás anyagának
Áldozatvédelmi és Köz-biztonsági megjelentetése
Bizottság

ÖSSZESEN:
+11. Főpályázó:
Konszenzus
Alapítvány
+12. Főpályázó:
Konszenzus Alap.

8.113.000 Ft
Igazságügyi Minisztérium
GYISM

Patronus Juvenilis – Komplex
ifjúsági, bűnmegelőzési, kistérségi
modellprojekt
Eger Városi Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda működtetése

0

30.000.000.-

30.000.000.-

0

6.000.000.-

3.000.000.-
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2005. ÉVBEN AZ IFJÚSÁGI REFERENS ÁLTAL/KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEADOTT, MEGVALÓSÍTOTT
NYERTES IFJÚSÁGI PÁLYÁZATOK
Ssz.

Azonosító

Pályázat kiírója

1.

KAB-KEF-05-A-0042

ICSSZEM

2.
3.

KAB-KA-05-C-0017
IFJ-GY-ÉM-05-A-0026

4.

IFJ-GY-ÉM-05-B-0014

5.

IFJ-GY-ÉM-05-D-0005

6.

IFJ-GY-ÉM-05-TÁ-0065

7.

IFJ-IF-05-A/B-0081

ICSSZEM
Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács
Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács
Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács
Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács
ICSSZEM

8.

IFJ-GY-ÉM-05-TÁ

9.

VM-24/35
05/1387
HU-511-012-2005-R3

10.

Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács
Európai Bizottság
Európai Bizottság

Pályázat címe

Önerő

Igényelt
támogatás

Elnyert
támogatás

Az egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
működése 2005. 07. 01. és 2006. 06. 30.
közötti időszakban
Iskola és Drog
Városi Diákönkormányzat – Önkormányzat –
Érdekegyeztetés
Regionális Drogellenes Nap

500.000.-

1.100.000.-

1.100.000.-

150.000.150.000.-

700.000.600.000.-

600.000.550.000.-

150.000.-

500.000.-

350.000.-

Diákélet Részletekben

240.000.-

400.000.-

400.000.-

Egri Kisdiák Tanács közösségépítő tábora

100.000.-

450.000.-

400.000.-

„Tiszta élvezet” Regionális Drogellenes
Fesztivál
Egri Kistérségi Diákvezető Képzés

500.000.-

1.300.000.-

500.000.-

100.000.-

497.500.-

350.000.-

Nemzetközi ifjúsági tábor Imókőben

600.000.-

2.500.000.-

2.000.000.-

Szenvedélybeteg (kábítószer élvező) fiatalok
kezelési módszere és életvezetési programjuk
cseréje

50.000.-

300.000.-

218.000.-

ÖSSZESEN:
+11.
+12.

Főpályázó: Konszenzus
Alapítvány
HEFOP/2004/2.3.2
Főpályázó: Konszenzus
Alapítvány

6.468.000 Ft
Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztérium
ICSSZEM

Perspektíva-komplex, integrált és differenciált
fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatások biztosítása Eger és kistérségében
Eger Ünnepe – Ifjúsági Fesztivál

0

80.000.000.-

500.000.-

4.500.000.-

78.030.000.Ifjúsági célra:
39.015.000.1.500.000.-
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2005. évi jelentősebb városi gyermek- és ifjúsági programok
JANUÁR
Időpont

Program

Megjegyzés

Teljes hónapban

Egri ifjúságkutatás 1000 fős
minta alapján

A kutatást közbeszerzési pályázaton nyertes
Mobilitás Ifjúságkutató Intézet végzi

Időpont

Program

Megjegyzés

Teljes hónapban

Egri ifjúságkutatás 1000 fős
minta alapján
Általános iskolások közötti
játékos sportvetélkedő.
Diákélet Részletekben (DÉR)
c. újság megjelenik 2000
példányban
Eger Város Ösztöndíjasa
pályázat kiírása
Drogprevenciós előadás
általános iskolások számára

A kutatást közbeszerzési pályázaton nyertes
Mobilitás Ifjúságkutató Intézet végzi
Helyszín: Arany János Általános Iskola. 10
iskolából vettek részt 6 fős csapatok.
Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába.

FEBRUÁR

Február 2.
Február 10.
Február 10.
Február 18.

Február 18. este
Február 24.

Farsangi mulattság a Városi
Diáktanács tajgai számára
Drogprevenciós előadás
középiskolások számára

Az előadás két alkalommal kerül megrendezésre
egyszer az általános, később a középiskolások
részre. Ezen a napon 200 általános iskolás diák vesz
részt a Művészetek Háza nagytermében. Az előadó
a Rendőrtiszti Főiskola tanára.
Helyszín: Városi Ifjúsági Centrum
Valamennyi egri középiskolából 15 fő vesz részt az
előadáson, összesen 200 diák.
Helyszín: Művészetek Háza.

MÁRCIUS
Időpont

Program

Megjegyzés

Március 3.

Farsangi mulattság az Egri
Kisdiák Tanács (KDT) tagjai
részére
Pályázatíró képzés

Helyszín: Városi Ifjúsági Centrum

Március 4-5-6.
Március 11.
Március 10.
Március 12.
Március 17-18-19.
Március 26.-április 3.

Egri ifjúságkutatás
eredményének megjelenése
Eger Város Ösztöndíjasa
pályázat beadása
1848 méteres futóverseny
szervezése a középiskolás
fiataloknak
Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum tréningje
Nemzetközi tábor
Esslingenben

Helyszín: Mártraszentimre
Résztvevők: egri középiskolákból 2-2 fő
A részvétel ingyenes.
Mobilitás Ifjúságkutató Intézet a szerződésben
ekkorra vállalta a kutatási beszámoló elkészítését.
Bírálás, kiértesítés.
Rendezvény helyszíne: Érsekkert. Lebonyolítók a
Városi Diáktanács tagjai. Iskolánként 15 fő vesz
részt a programon.
Résztvevők a Fórum tagjai.
Egerből 6 fiatal és egy kísérő vehet részt a táborban.
A résztvevők a Városi Diáktanács tagjai közül
kerülnek ki.
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ÁPRILIS
Időpont

Program

Teljes hónap

Az ifjúságkutatás
eredményeit megismertető
szakmai fórumok összehívása
Április 5-től 5 héten Köztes Átmenetek
keresztül
Drogprevenciós kiállítás

Április közepe

Játszóház

Április közepe

Diákélet Részletekben (DÉR)
c. újság megjelenik 2000
példányban
Előny 2005 pályázat kiírása
Játék tanárok nélkül 2.

Április vége
Április vége
Április 30.- május 08.

Nemzetközi tábor
Esslingenben

Megjegyzés
A tanácskozások célja az ifjúsági koncepció
előkészítése.
A bervai Művelődési Házban 180 m2-en kerül
felállításra a kiállítás. A nem mindennapinak
nevezhető kiállítás járja az országot és minden
nagyobb városban 5 hétig szervezett csoportok
látogatnak el a programra, ahol szakemberek várják
a diákokat. A teljes szervezést az ifjúsági referens
végzi.
Általános iskolások részvételével az Egri Kisdiák
Tanács részvételével. Helyszín: Dr. Kemény Ferenc
Általános Iskola könyvtára
Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába.
Középiskolások közötti vetélkedő, iskolánként 6 fős
csapatok részvételével. A rendezvény lebonyolítója
a VDT.
Egerből 6 fiatal és egy kísérő vehet részt a táborban.
A résztvevők a Városi Diáktanács tagjai közül
kerülnek ki.

MÁJUS
Időpont

Program

Teljes hónap

Az ifjúságkutatás
A tanácskozások célja az ifjúsági koncepció
eredményeit megismertető
előkészítése.
szakmai fórumok összehívása
„Játék tanárok nélkül II.”
Középiskolák közötti játékos, szellemi vetélkedő a
VDT lebonyolításában.
Gyermeknap – Érsekkertben A KDT és a VDT bekapcsolódik a Forrás Gyermekprogramok szervezése
Szabadidőközpont programjaiban és önálló
programmal van jelen a rendezvényen.
Előny 2005 pályázat
beérkezése, bírálása

Május 18.
Május 29.
Május vége

Megjegyzés

JÚNIUS
Időpont

Program

Megjegyzés

Június első hete

Diákélet Részletekben (DÉR)
c. újság megjelenik 2000
példányban
Nemzetközi tábor Imókő
Üdülőben

Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába.
Résztvevők a testvérvárosokból érkező általános
iskolás diákok és egri diákok, összesen 80 fő.

Június 20-30.
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JÚLIUS
Időpont

Program

Megjegyzés

Július 1-5.

Kisdiák Tanács nyári tábora

Résztvevők: Általános iskolás diákönkormányzatban aktívan tevékenykedő diákok. Pályázati
támogatás segítségével jelképes összeget kell fizetni
a diákoknak, melyet túlnyomórészt az iskolák
átvállalnak.
Résztvevők: hátrányos helyzetű fiatalok

Július 25 – augusztus Heves Megyei ifjúsági tábor
1.
AUGUSZTUS
Időpont

Program

Megjegyzés

Augusztus 3-10.

Maconi ifjúsági delegáció
Egerben tartózkodása
Városi Diáktanács nyári
tábora

Programjainak megszervezése, lebonyolítása.

Augusztus 15-21.

Augusztus

Résztvevők: Középiskolás diákönkormányzatban
aktívan tevékenykedő diákok. Pályázati támogatás
segítségével jelképes összeget kell fizetni a
diákoknak, melyet túlnyomórészt az iskolák
átvállalnak.

Ifjúsági koncepció végleges
változatának elkészítése

SZEPTEMBER
Időpont

Program

Megjegyzés

Szeptember 16.

Városi Ifjúsági Fesztivál
Eger Ünnepe keretében

Szeptember 20.

Regionális Drogügyi
Konferencia
„Tiszta Élvezet” Drogellenes
nap

A lebonyolításban segítséget nyújtanak: Egri
Kisdiák Tanács, Városi Diáktanács, Civil
Kerekasztal Ifjúsági Szekciója, Konszenzus
Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezete
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programja

Szeptember 20.

Szeptember közepe
Szeptember 29.

Diákélet Részletekben (DÉR)
c. újság megjelenik 2000
példányban
Az ifjúsági koncepció
előterjesztése Közgyűlés elé

Szervezők a Polgármesteri Hivatal mellett:
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Városi
Diáktanács. Egész napos fesztivál jellegű
rendezvény a Dobó téren.
Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába.

OKTÓBER
Időpont

Program

Megjegyzés

Október 28-29-30.

Városi Diákparlament a
Városi Diáktanács
részvételével

A középiskolák 2-2 főt delegálhatnak a képzésre, a
jelképes részvételi díjat túlnyomórészt az
intézmények átvállalják, így a diákoknak ingyenes.
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NOVEMBER
Időpont

Program

Megjegyzés

November 9-10-11.

Kis-diákparlament az Egri
Kisdiák Tanács részvételével

November 11-12.

Pedagógus képzés

Az általános iskolák 2-2 főt delegálhatnak a
képzésre, a jelképes részvételi díjat túlnyomórészt
az intézmények átvállalják, így a diákoknak
ingyenes.
Az általános és középiskolákból a
diákönkormányzatot patronáló pedagógusok,
valamint a szabadidő szervező pedagógusok
részvételével.

DECEMBER
Időpont

Program

Megjegyzés

December eleje

Mikulás rendezvény,
kézműves foglalkozás
Mikulás rendezvény

Kisdiák Tanács tagoknak a Városi Ifjúsági
Centrumban.
Városi Diáktanács tagoknak a Városi Ifjúsági
Centrumban.
Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába.
Célcsoportok: általános iskolások, középiskolások,
hátrányos helyzetű gyermekek, civil szervezetekben
tevékenykedő szülők gyermekei, Polgármesteri
Hivatalban dolgozó szülők gyermekei.

December eleje
December eleje
December közepe

Diákélet Részletekben (DÉR)
c. újság megjelenik 2000
példányban
Önkormányzati Mikulás
rendezvények

Rendszeres programok, feladatok:
- minden hónap első szerdáján Városi Diáktanács taggyűlés, előtte elnökségi ülés
szervezése, lebonyolítása;
- minden hónap első csütörtökén Egri Kisdiák Tanács taggyűlés szervezése,
lebonyolítása;
- minden hónapban Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülés szervezése;
- ifjúsági témájú bizottsági és közgyűlési anyagok elkészítése.
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A Fiatalok Garzonházára benyújtott pályázatok elemzése 2004. és 2005 években.
2004. év.
Pályázatok száma összesen:

161

Elutasított pályázatok:

66

Támogatott pályázatok:

95

Az elutasított 66 pályázat további bontása:
A lakásbérlet helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek nem
felelt meg:
54
A lakások korlátozott száma miatt elutasított:

12.

A rendeleti szabályoknak való nem megfelelés főbb okai:
- a rendeletben meghatározott alsó mértéket el nem érő jövedelem
- a rendeletben meghatározott felső mértéket meghaladó jövedelem
- a rendeletben meghatározott mértéket meghaladó ingó vagyon
- meglévő ingatlan tulajdon.
A támogatott 95 pályázó az év során lakáshoz is jutott.
2005. év
Pályázatok száma összesen:

73

Elutasított pályázatok:

39

Támogatott pályázatok:

34.

A támogatott pályázók közül napjainkig 12 család már lakáshoz is jutott.
Elutasított pályázatok mindegyikénél valamilyen kizáró körülmény állt fenn. A kizáró
körülmények ugyanazok voltak, mint a 2004. évnél részletezettek.
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Imókő Üdülő - nyári táborozás (fő/turnus)
2002.
év
2003. év
2004.év
Iskolák

2005. év

5.500,(4.500,-Ft)
(5.000,- Ft)
Ft
hátr.helyz. 6.000,- Ft hátr.hely.
hátr.helyz.
hátr.helyz.
terv
tény
tény
terv tény -összes
terv tény tény
terv tény
30
szoc.tám.
30
30
56
30
20
28
20
30
30
60
63
19
70
72
13
0
0
0
0
0
0
80
123
10
100
98
13
80 72
16
100 85
15
90
90
6
100
108
8
110 101
10
110 75
10
200
109
0
100
115
8
100 82
10
120 0+60
12
90
0
0
30
34
5
30 35
7
90
88
10
50
49
7
60
58
8
0
0
0
0
0
0
160
102
5
160
135
5
140 122
8
140 150
8
110
119
5
160
148
10
130 117
14
130 150
15
30
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
900
655
840
824
100
610 529
93
710 578
82
100

Móra F. Ált. Isk.
II. Rákóczi F. Ált. Isk.
Tinódi S. Ált. Isk.
Pásztorvölgyi Ált. Isk.
Balassi B. Ált. Isk.
Lenkey J. Ált. Isk.
Ráchegyi Ált. Isk.
Hunyadi M. Ált. Isk.
Dr. Kemény F. Ált. Isk.
Dobó I. kisgim. /14 évig/
Összesen - önkorm.
Szent-Gy.A. Ált.Isk. (4)
Deák F. Kat. Ált.Isk.(5)
42
EKF 2. Sz. gyak.
Angolkisasszonyok
Arany J. Ált. Isk.
20 18
Gárdonyi G.C. Gimn.
Össz. -nem önkorm.
42
20 18
Egyéb: dr.Kemény F.
157 140
Hunyadi M. Ált. Isk.
56 56
Mindösszesen
866
843 743
93
1.) A 2005. évben a Felsővárosi Általános Iskola nem igényelte a kedvezményes üdültetést az Imókőben.
2.) 200-250 fő részére erdei iskolai, nyelvi stb. táborban való részvételre tartalékot képeztünk a programban vállalt feltételekkel.
(előfoglalás"+"összegei mutatják az igényt 4 éjszakás táborra átszámolva)
3.) Az Arany János Általános Iskola az önköltséges (6.000,- Ft/fő/turnus) táboroztatás keretében 20 főt vihet a táborba.
4.) Nyári nemzetközi nyelvi tábor szervezés alatt, VESZ és önkorm. támogatással, 90 fő 10 éjszakával
5.) A Deák F.R.K.Ált. Iskola augusztusi 4 éjszakás tábora 70 fővel az étkezési keret (1.200 fő)terhére fogyaszthat.

20

20

20

20

730

598
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IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV
2006-2007. ÉVRE
A Közgyűlés a 621/2005 (IX.29.) számú rendeletével elfogadta a Városi Ifjúsági Koncepciót,
amely tartalmazza, hogy a koncepció végrehajtása érdekében Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata két éves időtartamra szóló helyi ifjúsági cselekvési tervet alkot.
A cselekvési terv a Koncepció céljai alapján került kidolgozásra.
I. A fiatalok közéletben történő részvételének, aktív közéleti szerepvállalásának segítése
1. Legalább további 1 ifjúsági, nyitott közösségi tér létrejön, amelyeket fiatalok
működtetnek, és ahol megvalósíthatják különböző projektjeiket, és ehhez tanácsadási
szolgáltatás, megfelelő kommunikációs eszközök állnak rendelkezésükre.
Költségvonzata: 1.000.000 Ft
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: polgármester, Gazdasági Iroda vezetője
A már működő Városi Ifjúsági Centrumot (Grónay út 7.) feladat-ellátási szerződés
alapján a Konszenzus Alapítványt megbízva tovább működtetni szükséges.
Költségvonzata:1.500.000 Ft 2006. évben (szerepel a költségvetés tervezésben)
3.000.000 forint 2007. évtől
Határidő: 2006. évtől folyamatos
Felelős: polgármester, Gazdasági Iroda vezetője, Jogi Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda, Konszenzus Alapítvány
Heves Megyei Szervezete
2. A diákbizottságok, diákönkormányzatok erősítése anyagi, tárgyi és morális
szempontból.
Ehhez szükséges, hogy a Közoktatási iroda minden évben bekérje az egri általános és
középiskoláktól az alábbi adatokat:
az iskolai diákönkormányzatok milyen költségvetéssel rendelkeznek;
milyen feltételekkel és mennyi óraszámban dolgoznak diákönkormányzatot
patronáló pedagógusok;
szabadidő szervező pedagógusok dolgoznak-e az intézményekben, milyen
feltételekkel és mennyi óraszámban.
Mindezekről készüljön egy tájékoztató, mely kerüljön az érintett bizottságok elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: valamennyi alap és középfokú nevelési-oktatási
intézmény
3. A Városi Diáktanács, és a diák önkormányzatok döntéselőkészítő folyamatokban való
részvételének erősítése:
• A Városi Diáktanács az Eger város ösztöndíjasa bírálóbizottságban való
képviselete (a Városi Ifjúsági Tanács képviselője helyett).
Ehhez szükséges módosítani az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
“Eger Város Ösztöndíjasa” cím alapításáról szóló 1/2001 (I.26.) számú, az
54/2001. (XII.21.) sz. és a 7/2003. (II.24.) sz. módosított rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
17

•

A Városi Diáktanács képviselője részt vesz az ifjúsági és sportbizottság ülésein,
az általuk kijelölt személy állandó meghívást kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője

•

Az iskolai diákönkormányzatok tagjainak képzése, felkészítése folyamatosan
biztosított, tájékoztatásuk a helyi ifjúsági ügyekről rendszeres.
Költségvonzata: 1.800.000 forint/év (szerepel a 2006. évi költségvetés
tervezésében)
Határidő: 2006. évtől folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője, Gazdasági Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda

4. Az önkormányzat által hozott minden határozat fiatalokra vonatkozó hatásait az
Ifjúsági és Sportbizottság folyamatosan vizsgálja, javaslatokat fogalmaz meg, és ezek
beépülnek a döntéshozatali folyamatba. Rendszeressé válnak a fiatalok életminőségére
vonatkozó adat-, információgyűjtések, elemzések és kutatások. Legalább 2 évente
összefoglaló elemzés készül a helyzetükről.
Költségvonzata: 2.000.000 Ft
Határidő: 2007. december 31., illetve folyamatos
Felelős: Ifjúsági és Sportbizottság, Közoktatási Iroda vezetője, Gazdasági
Iroda vezetője
2006. évtől kezdődően minden évben összesítésre kerülnek - a különböző rendeletek
alapján, - a különböző szakterületeken az önkormányzat és intézményei által a
fiataloknak nyújtott támogatások, szolgáltatások és a költségvetésből az ifjúsági
célokra fordított pénzeszközök felhasználása. A 2006. évről minden érintett iroda
elkészíti a tájékoztatót, mely 2007. januárjában Közgyűlés elé kerül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Szociális és Egészségügyi Iroda, Polgármesteri
Iroda, Idegenforgalmi és Kulturális Iroda, Lakossági Szolgálati Iroda
5. Városi ifjúsági információs újság, programfüzet létrehozása – egységes szerkezetbe
kell foglalni a város ifjúsági rendezvényeit. A lap havi rendszerességgel jelenik meg,
melyet városi intézmény szerkeszt (pl. Művészetek Háza, Megyei Művelődési
Központ, Forrás Gyermek-Szabadidőközpont, Egal Klub). Célunk a városban egy
egységes, valamennyi intézmény, szervezet által megvalósításra kerülő program közös
megjelentetése. Elindításkor a Közoktatási Iroda koordinációs szerepet lát el.
Költségvonzata: 1.000.000 Ft
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője, Gazdaság Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Pályázat útján kiválasztani
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II. A korszerű tudás, a piacképes szakmai képzettség megszerzésének segítése, a
sikerességet garantáló képességek, készségek és kompetenciák erősítése.
1. Az „Eger város ösztöndíjasa” címben részesülő fiatalok száma 2007. évben 52 főre
emelkedik (évente 26 közép- illetve 26 főiskolás támogatása), melyhez módosítani
szükséges a az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az “Eger Város Ösztöndíjasa”
cím alapításáról szóló 1/2001 (I.26.) számú, az 54/2001. (XII.21.) sz. és a 7/2003.
(II.24.) sz. módosított rendeletet.
Költségvonzata: 6.708.000 Ft
(2006. évi költségvetés tervezetben 2.580.000 forint szerepel)
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: jegyző, Gazdasági Iroda vezetője, Közoktatási Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
2. Meg kell találni a működési formáját a tanulási hátránnyal küzdő, illetve
társadalmilag
hátrányos
helyzetű
fiatalok
szociális
és
mentális
felzárkóztatásának. Ennek érdekében komplex fejlesztő szolgáltatásokat szükséges
működtetni az oktatási rendszeren kívül. A feladat lehetséges megoldása egy civil
szervezet bevonásával, a Konszenzus Alapítvány közreműködésével történhet, feladatellátási szerződés keretében.
Költségvonzata: 500.000 Ft
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Közoktatási Iroda, Jogi Iroda
Megvalósításban közreműködik: Konszenzus Alapítvány Heves Megyei
Szervezete
III. Foglalkoztatás, munkaerőpiaci integráció segítése
1. Meg kell vizsgálni a lehetőségét annak, hogy az önkormányzati intézményekben
önkéntes munka keretében foglalkoztassanak fiatalokat. Célunk, hogy tapasztalatot
szerezzenek a munkaerőpiacon, megismerjenek különféle munkahelyeket és
foglalkozásokat, munkavégzéshez szükséges kulcsképességeik és készségeik
fejlődjenek, tanulási és munkamotivációik erősödjenek.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, érintett intézmények vezetői
Végrehajtásban közreműködnek: nevelési-oktatási intézmények, Családsegítő
Intézet, Forrás Gyermek-Szabadidőközpont, Művészetek Háza, Megyei
Művelődési Központ, Közoktatási Iroda
2. 2006. évtől a Hegyes Megyei és az Egri Munkaügyi Központtal együttműködve
segíteni kell iskolai keretekben és iskolai kereteken kívül a fiatalok elhelyezkedését és
a munkahelyi beilleszkedést segítő tréningeken, csoportfoglalkozásokon való
részvételét.
Ennek formája:
• évente legalább 1 pályaorientációs tréning szervezése a középiskolás
fiataloknak;
• középiskolás diákoknak fórumokat szervezni a Munkaügyi Központ, valamint
iskola szövetkezetek részvételével, melyen tájékoztatni a fiatalokat a nyári
diákmunkákról;
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•

csoportok szervezése a Központ megtekintése céljából, szolgáltatásainak
megismerése.
Költségvonzata: 230.000 Ft 2006. évben (2005. évi pénzmaradványban
szerepel)
500.000 Ft/év 2007. évtől
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője, Gazdasági Iroda vezetője, Jogi Iroda
vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda, Heves Megyei Munkaügyi
Központ, illetve Egri Kirendeltsége

3. Működtetni
kell
a
munkaerőpiaccal
összefüggő,
fiataloknak
szóló
információszolgáltatást és tanácsadást, megállapodás alapján a Megyei Munkaügyi
Központtal és a Városi Ifjúsági Centrum bevonásával.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Közoktatási Iroda, Jogi Iroda
Végrehajtásban közreműködik: Heves Megyei Munkaügyi Központ, illetve Egri
Kirendeltsége, Városi Ifjúsági Centrum
IV. A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, az egészséges életre motiválás,
egészségfejlesztés
1. A fiataloknak szóló, a fiatalok érdeklődésére számító rendezvényekről rendszeresen
megjelenő programfüzet, programajánló készül.
A programajánló feltételezi az ilyen típusú információk összegyűjtését és
hozzájárulhat az érintettek közötti együttműködés fejlesztéséhez. (I/5. pontban
említve.)
2. A városban rendszeres, hagyományteremtő ifjúsági nagy rendezvények kerüljenek
megszervezésre.
•

2006. évtől minden évben, önálló programként kerüljön megrendezésre az ifjúsági
fesztivál.
Költségvonzata: 1.000.000 forint/év
Határidő: 2006. évtől folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda, Gazdasági Iroda
Végrehajtásban közreműködik: Önkormányzat által kiírt pályázatot elnyerő

•

2006. évtől a Szépasszony völgyben a nyári időszakban minden hétvégén egy
zenés, táncos, szórakoztató programot kell szervezni, civil szervezettel vagy
együttessel kötött szerződés alapján, aki a szervezést felvállalja. (pl. Egri
Alternatív Kulturális Egyesület)
Költségvonzata: 2.000.000 forint/év
Határidő: 2007. évtől folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda, Jogi Iroda
Végrehajtásban közreműködik: Önkormányzat által kiírt pályázatot elnyerő
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3. Jelenleg a Szent Miklós városrészben extrém sportok részére alkalmas tér létesül,
további lehetőségeket is kell keresni.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
V.

Hozzájárulás a fiatalok európai polgárrá válásához és a társadalmi problémáinak
megoldásához
1. 2006. évtől az „Előny” pályázat keretében támogatni kell a kortárssegítő képzést és
kortárssegítő csoportok működtetését.
Költségvonzata: 300.000 forint/év
Határidő: folyamatos
Felelős: Ifjúsági és Sportbizottság, Gazdasági Iroda
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda

VI. Környezettudatos szemlélet
1. Az Egerben működő általános és középiskolákban a szelektív hulladékgyűjtés
kialakítása. A Városgondozás Kft. az egri általános és középiskolákban
szeméttárolókat helyez el, ennek segítségével lehetőség lesz a szelektív
hulladékgyűjtésre. Jelenleg az iskolákban már működik a szárazelem és az alumínium
dogoz gyűjtése. Terveink között szerepel, minden iskolában vegyes papír és műanyag
1100 literes edények elhelyezése.
Költségvonzata: 4.300.000 forint
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, Gazdasági Iroda vezetője, Közoktatási Iroda vezetője,
városi nevelési-oktatási intézmények vezetői
Végrehajtásban közreműködik: városi nevelési-oktatási intézmények;
Városgondozás Kft.

21

Határozati javaslat:
(egyszerű többség)

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Ifjúsági Cselekvési Terv” című előterjesztést
megtárgyalta és elfogadta.

Határidő:

meghatározottak szerint

Felelős:

meghatározottak szerint
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