FELJEGYZÉS
a Civil Kerekasztal 2017. február 8-i üléséről
A soros elnök, Badacsonyiné Bohus Gabriella megnyitja az ülést. A feljegyzést készítésére felkéri Pitluné László Erikát.
Az elnök ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend előtti felszólalások
1. XIX. Egri Városi Civil Fórum előkészítő bizottságának megválasztása
Előadó: dr. Nagy Árpád
2. A Civil Kódex kiegészítése, módosítása
Előadó: dr. Renn Oszkár / Gál Sándor
3. A Civil Alap bírálati szempontrendszerének áttekintése
Előadó: dr. Renn Oszkár / Kovács Ildikó
4. Időszerű kérdések
Napirend előtt Badacsonyiné Bohus Gabriella bejelenti, hogy dr. Nagy Árpád és dr. Renn Oszkár egyéb hivatalos elfoglaltságuk miatt a mai napon nincsenek jelen. Indítványozza, hogy az
Egri Civil Kerekasztal meghívottjainak listáját pontosítani kell, ne maradjanak ki fontos személyek a meghívottak közül.
Napirend előtti felszólalások
Dr. Varga Gyula javaslatai:
– A napirend módosítása. Eger Ünnepének névváltoztatását és az időpont megjelölését az
elmúlt ülésen mostanra halasztottuk. Javaslat: első napirendi pontként zárjuk le a nyitott
kérdéseket.
– Március 1-jén, a következő ECK ülésen az Egri Civil Fórum kerül megtárgyalásra. Javasolja, hogy a levezető elnök munkáját társelnökként segítse a megválasztandó előkészítő
bizottság egy tagja.
A Kerekasztal tagjai a napirendet a javasolt módosítással elfogadja.
1. Az Eger Ünnepe rendezvénnyel kapcsolatos döntések.
Előadó: dr. Varga Gyula.
Tegnap ülésezett az Eger Ünnepe nemrég megválasztott szervezőbizottsága, és a következő
döntéseket hozta:
1. Az előkészítő munkával kapcsolatos feladatok szétosztása
– a bizottság koordinátora, vezetője: dr. Varga Gyula
– a gazdasági, pénzügyi teendők felelőse: Huszár László és a Májbetegek és Transzplantáltak Egyesülete
– a kulturális programok szervezője: Lisztóczki Mónika
– a sportprogramok szervezője: dr. Nagy Árpád
– a sátras szolgáltatások szervezője: Kósa László
– a logisztikáért felelős: Huszár László és Bolyki Ferenc
– a kommunikációért felelős: dr. Varga Gyula
2. A rendezvény nevének módosítása
A városi közgyűlésben fölvetődött névmódosítás indítványozására a bizottság javasolja a
korábbi elnevezés kiegészítését: Eger Civil Ünnepe.
3. Javaslat a rendezvény időpontjára:
Az idei rendezvény időpontjaként – a programütközéseket elkerülendő és az előkészítés
biztosítását figyelembe véve – a javaslat: 2017. szeptember 22–23–24. (péntekszombat-vasárnap).

A 2. és a 3. javaslathoz többen hozzászóltak, a Kerekasztal a végül nyílt szavazással döntött.
1/2017. (02.08.) határozat: A Kerekasztal tagjai a szervezőbizottság feladatmegosztását tudomásul vették.
2/2017. (02.08.) határozat: A rendezvény nevét nyílt szavazással „Eger Civil Ünnepe”
elnevezésre változtatta.
3/2017. (02.08.) határozat: A rendezvény időpontját nyílt szavazással 2017. szeptember 22–23–24. időpontban fogadta el.
2. A XIX. Egri Városi Civil Fórum előkészítő bizottságának megválasztása.
Előadó: dr. Nagy Árpád távollétében dr. Varga Gyula.
Javaslat az Egri Civil Fórumot előkészítő bizottság tagjaira:
– Dr. Nagy Árpád, Gál Sándor, Badacsonyiné Bohus Gabriella
További javaslatok:
– Mácsár Beáta, Jakabné Jakab Katalin
4/2017. (02.08.) határozat: XIX. Egri Városi Civil Fórum előkészítő bizottságának
tagjai: Dr. Nagy Árpád, Gál Sándor, Badacsonyiné Bohus Gabriella, Mácsár Beáta,
Jakabné Jakab Katalin
3. A Civil Kódex módosítási javaslatai
Előadó: Gál Sándor
Gál Sándor bejelenti, hogy a javaslatokat 2017. február 15-ig a tagoknak levélben kiküldi.
4. A Civil Alap Bíráló Bizottságának beszámolója
Előadó: Kovács Ildikó
 Kovács Ildikó ismerteti a bizottság munkáját, a döntések hátterét, az elbírálás szempontjait. 110 pályázat érkezett be, egy-két kivétellel mindegyik támogatást kapott.
 Mácsár Beáta részletesen bemutatta szervezete céljait, gazdag programját, nehezményezi, hogy nem kaptak támogatást. Javasolja, hogy a szabályok kialakításánál vegyék figyelembe a különböző szervezetek sajátos működési szempontjait. Alaptevékenység miatt
(pl. utazási költségek) ne kerüljenek kizárásra bizonyos csoportok.
 A bizottság tagjainak (Gál Sándor, Faludiné Molnár Gabriella, Erdélyi Albertné, Pál József) véleménye szerint a bizottság rendkívül lelkiismeretes munkát végzett, döntései
megalapozottak.
 Zakarné Tóth Brigitta javaslata, hogy a pályázati szempontokat a CABB módosítsa. Úgy
alakítsák ki, hogy a szempontok minden szervezetnek elfogadhatóak legyenek.
5/2017. (02.08.) határozat: A Kerekasztal tagjai a Civil Alap Bíráló Bizottságának beszámolóját elfogadták.
A soros elnök megköszöni az ECK tagjainak az ülésen való részvételt, és bezárja az ülést.
Eger, 2017. február
Badacsonyiné Bohus Gabriella
soros elnök

