
Tájékoztató a Civil Kerekasztal részére 2022 

Eger MJV Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság delegáltjaként! 

 

Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság – akikkel együtt végzem a munkámat 

Elnök: Mirkóczki Zita 
Képviselő tagok: Juhász Ádám Dr. Pócs Alfréd, Oroján Sándor, Kovács Cs. Tamás 
Szakértő külső tagok: Csillag Tamás, Aux Józsefné 
Önkormányzati feladatok: turizmus, közművelődés, sport, civil támogatások. 
 

Az ülések száma 7 volt, egy rendkívüli ülésen nem vettem részt a nyár folyamán! 

2022 volt, azaz év, amikor a megszokott életvitelünkbe igyekeztünk visszaállni! A rendkívüli 

helyzet az Önkormányzatot és a bizottság munkáját is érintette. 2020-ban kezdődött és 

sajnos folytatódott 2021. évben a „Koronavírus” megjelenése, ami teljesen megváltoztatta 

az életvitelünket az ellene folyó védekezés ugyan akkor a vele való együtt élés kihívás elé 

állított mindenkit.  

A legfontosabbak, amik a bizottság elé kerültek, egyeztetések voltok és előterjesztésként a 

Közgyűlés elé került, legtöbb esetben több bizottság is tárgyalta a kérdéseket. 

- Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (VPÜB, VKISZ, KGY) 

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátások, valamint a 

gyermekjóléti alapellátások önköltségének megállapításáról (VKISZB, KGY) 

- A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság szakmai programjának módosításáról 

(VKISZB) 

- Az Önkormányzathoz tartozó Intézmények SZMSZ és költségvetései a vezetők 

beszámolói azok véleményezése érdembeli hozzászólással 

- Személyi ügyek  

magasabb vezetői megbízásnak minősülő intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó 

pályázatok és kinevezésről is szólt 2022.év 

- Elfogadásra kerültek az Önkormányzati intézmények előző évi beszámolói a bizottsági 
meghallgatáskor én is véleményeztem. 

- Sportcélú támogatások adományozásáról / Sajnos a tavalyi évben nem tudta 

támogatni ezeket a klubokat, ami a költségvetésükre nagy terhet rótt, ezért is kérik 

most az Önkormányzatot, hogy soron kívül, minél hamarabb támogatást 

kaphassanak. Eger-Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület, valamint az Eger 

Labdarúgó Sport Kft. részére támogatást biztosítson.  

- A 2022. év meghatározó kulturális, turisztikai rendezvényeinek támogatásáról 

(VKISZB, KGY) itt a takarékosság jegyében születtek a hozzászólások, ugyan akkor 

figyelembe véve, hogy Eger egyik fontos bevételi forrása a turizmusból származik.    

Itt a városban élők és az ideérkezők igényit figyelembe véve kellett a javaslatokat 

elfogadni vagy módosítani valamint az évközben jelentkező programokat befogadni 

(„Eger Rallye 2022” Harley- Davidson Open Road Tour támogatás) i, de itt vannak a boros 

rendezvények is. 

https://eger.hu/public/uploads/vkiszb20220420_001.zip
https://eger.hu/public/uploads/vkiszb20220420_001.zip
https://eger.hu/public/uploads/vkiszb20220420_002.zip
https://eger.hu/public/uploads/vkiszb20220420_002.zip
https://eger.hu/public/uploads/vkiszb20220420_003.zip
https://eger.hu/public/uploads/vkiszb20220420_003.zip
https://eger.hu/public/uploads/vkiszb20220420_012.zip
https://eger.hu/public/uploads/vkiszb20220420_012.zip
https://eger.hu/public/uploads/vkiszb20220420_010.zip


- Eger kiemelt kulturális rendezvénye 2022-ben Gárdonyi Emlékév  

- 2022-ben, Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulóján Eger összefogott, és egy 

egész éves programsorozattal ünnepli az íróóriás életművét. Létrejött egy 5 fős 

munkacsoport, akik koordinálják az egész évet felölelő programsorozat. Tagjai: 

Törőcsik Gábor (turisztika) Szalainé Király Júlia (Egri Vár), Dudás Gabriella 

(önkormányzat), Badacsonyiné Bohus Gabriella (Egyesület Eger Idegenforgalmáért), 

Kékvölgyi Noémi (rendezvényszervező). 

- Az Önkormányzat kérésére részemről is külön összefoglaló készült a GG100 
augusztusi egy hetes programról és a médiában való megjelenésekről.           
(beszámoló 1. sz. melléklete) 

- Eger településképi védelméről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 

módosításának kezdeményezése évekre nyúlik vissza a város főépítészének közel 7 

oldalas észrevételt és javaslatot küldtem. /A szűk belváros területén létesített 

teraszok felülvizsgálatát a Főépítészi Csoport elvégezte, külön vizsgálva a teraszok 

téli, illetve nyári szezonra vonatkozó kialakításait. A vizsgálat eredményei alapján a 

Településképi rendelet módosítása javasolt. Az épületek homlokzatán megjelenő 

információs kiegészítő elemek (cégér, cégfelirat, üzletfelirat, címtábla, névtábla) 

közötti harmonikus összhang megteremtése./ (beszámoló 2. sz. melléklete) 

- A kulturális intézmények és rendezvények támogatásáról is többször tárgyalt a 

bizottság. 

- Ismét napirenden volt Eger 2021-2027 évi fejlesztési programja, véleményezései 
 

Bizottságnál is ismertetésre került az a közös szakmai és civil fórum anyag, ami az „Egri 
elkerülő út” tervezésévek kapcsolatos, több ilyen fórumon is személyesen részt vettem és 
véleményeztem. 
 
Minden bizottsági anyag megtalálható Eger város honlapján, ahol olvashatók az 

előterjesztések a jegyzőkönyvek ugyan úgy, mint a Közgyűlések előterjesztései. 

Hozzászólásaimmal igyekszem a civil érdekeket és képviselni, amikor szükséges akkor 

szakmai ismereteimet is felhasználva teszem meg javaslataimat, észrevételeimet. 

A bizottság tagjaival a kapcsolat jó, de ez elmondható az önkormányzatban ülő képviselőkről 

is! Nem csak a bizottsági üléseken, hanem évközben is az éppen akkor aktuális kérdésekben 

tudtunk konzultálni. Célja, hogy beszéljük meg és véleményezzük az elmúlt időszakot és az 

előttünk álló, hónapok évek lehetőségeit, Egerért, a vendégekért, hogy az idelátogatók jó 

élményekkel távozzanak városunkból, az itt lakók pedig élvezzék az élhető város adta 

lehetőségeket. 

Eger városát több más helyen is képviseltem: 

- Utazás Kiállításon én adtam át Eger város nevében a „Stafétabotot” Veszprém város 

képviselőjének 

- A Magyar a Turisztikai Ügynökség meghívásának tettem eleget 2 alkalommal is ebben 
az évben a Tourinformok Országos találkozóján fenntartói képviseletben. 



- 2 napos tanulmányúton voltak Egerben a Veszprém kulturális és turisztikai kínálatával 
foglalkozó szakemberek kíséretemben, a szakmai konzultáción a városunk 
alpolgármestere is fogadott. 
A tanulmányút célja, hogy az ország egy másik térségében, ahol az épített örökség, az 
egyház értékei a kultúra, mint fő attrakcióra épített turizmus milyen megoldásokkal 
végzi munkáját. 
A tapasztalatcsere a kapcsolatok építése a közös gondolkodás az értékesítés és a 
marketing tevékenység a partnerség építése került szóba azzal a várossal amelyik 
2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz. 

 

Úgy gondolom, hogy a leírtak visszaadják a munkámat, amit a VKISZ Bizottságban végzek 

továbbá az Egyesület Eger Idegenforgalmáért, mint az Eger Város Turisztikai Kft.- ben. 

 
 
 

Eger, 2022-10-14.                                                             Badacsonyiné Bohus Gabriella  

 civil delegált 

  

 

Mellékletek száma: 

1. sz. Beszámoló Gárdonyi 100 (kérés volt az Önkormányzat részéről) 

2. sz. Eger MJV Főépítészének írt levél 


