
FELJEGYZÉS 

2017. március 8. 

 

Nagyidai Tamás, a soros elnök, köszönti a résztvevőket és a hölgyeket Nőnap 
alkalmából. 

I. Napirend előtti felszólalások: 

1.Martonné Adler Ildikó alpolgármester asszony felszólalása 

- Köszönetét fejezi ki Eger város képviselő testületének, hogy az Eger Város Kulturális 
Stratégiája egyhangúlag lett elfogadva 

- Eger Kulturális Főváros címre pályázik, valószínű, hogy kelet-magyarországi várost 
választanak, így már csak Debrecen és Eger van versenyben 

-a Bartakovics BKH valószínűleg csak nyár végén fog kiköltözni, de a selejtezést el 
lehet kezdeni. Az érsek úr biztosította az EKMK-t a visszaköltözés lehetőségéről 

- a kiköltözés miatt az EKMK rendelkezésére bocsátanak az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületek közül valamelyiket. Szóba került az EKVI Maklári úti 
épülete, szintén a Maklári úton lévő régi iskola épülete, a Malomárok út 58-as épület, 
egy Diófakút úti épület. Rendezvényeket lehet kihelyezni a Városháza üvegtermébe is. 

2. Bátori István felszólalása 

- a Civil Kerekasztal folytassa eddigi tevékenységét 

- a CABB munkájában a törvényi előírásoknak feleljen meg 

3. Badacsonyiné Bohus Gabriella felszólalása 

- a civil szervezetek ünnepének: „Eger Civil Ünnepe” legyen a neve 

- időpontja: 2017. szeptember 22-24. 

 

II. A Civil Fórum-előadója Dr. Nagy Árpád 

- időpontja: 2017. április 12.  Városháza Díszterme 

- polgármester úrral egyeztetve van, jelen lesz a Fórumon 

- a program ismertetése ( ez e-mail-ben ki lesz kiküldve, március 31-ig) 

- Jakabné Jakab Katalin a Városháza termeiben történő elrendezést intézi 

- az írásos dokumentumokat Bartókné Marika készíti elő, a fotóst Mácsár Beáta intézi 

- az Egri Barátnők a lebonyolításban segítenek 



- a mandátumok vizsgálatát Mácsár Beáta, Badacsonyiné Bohus Gabriella és Jakabné 
Jakab Katalin végzi el 

- a Civil delegáltak beszámolója is jelenjen meg a Hírlevélben 

-2017-18. 

- Civil Alap, Civil Stratégia 

-1% eredményessége 

- a Civil Ház stratégiájának megalkotása 

- hálózati továbbfejlesztés, fiatalításra lenne szükség, kapcsolatfelvétel a diák 
szervezetekkel 

- levezető elnök Dr. Nagy Árpád lesz 

 

III. A Civil Kódex módosítása-előterjesztő Gál Sándor 

- csatolni fogja Gál Sándor 

-A Civil Kódex módosítását az ECK elfogadta. 

 

IV. Ifjúsági szekció hálózatépítési tapasztalatai - Fiatalok a közéletben  

– előterjesztő Nagyidai Tamás 

-IFI Pont, LISZI, Új Nemzedék, VDT-EKE ., ezekkel lehetne fölvenni a kapcsolatot, 
nagyon nehezen vonhatók be a közéletbe 

- Somodyné Jámbor Ildikó javaslata: más módon kellene a fiatalokat megközelíteni, pl. 
az internet világán keresztül 

- Mácsár Bea: minden szervezetnek legyen saját feladata a fiatalok beszervezése az –
egyesületébe 

- Dr. Nagy Árpád: a társadalom szerkezete megváltozott, a fiatalok számára vonzó 
tereket kellene létrehozni, amihez anyagi keret a jelen pillanatban nincs 

- feladat lenne, hogy értékteremtő emberek legyenek a munkán túl is 

- Gál Sándor: a probléma tárgyalása műhelymunka keretében fog folytatódni 


