Feljegyzés
2017. december 13. Egri Civil Kerekasztal ülés – Egri Civil Ház
(Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.)
Soros elnök: Radics Istvánné, Jogi- és Érdekvédelmi Szekció vezetője
Jelenlévők: 23 fő (jelenléti ív aláírásával igazoltan)
Radics Istvánné, ECK ülés soros elnöke, megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket, Habis
László EMJV Polgármesterét, Báthori István civil tanácsnokot, valamint az Eger TV
munkatársait.
Az előre kiküldött meghívó napirendjét a jelenlévők egyhangúan elfogadják.

I. Napirend előtti felszólalások:
1.
Habis László Polgármester Úr tájékoztatást ad a városban zajló közterületi
felújításokról, a ”Modern Városok” program elindításáról, az „Eger Európa Kulturális
Fővárosa” pályázat elemeiről, a várost érintő turisztikai események sikerességéről. A
városban jelenleg zajló és tervezés alatt álló projektek tervezésében, véleményezésében
továbbra is kéri a civil szféra együttműködését, az eddigi közreműködést megköszöni.
2.
Simon Klára (Egri Zenészek Egyesület) közérdekű információt oszt meg a
jelenlévőkkel, miszerint az EKMK a 2017. évet december 18-án lezárja, intézményei nem
fogadnak szervezeteket. A Civil Ház sem lesz nyitva. Munkakezdet 2018. januárban,
érdeklődni az 517-555-ös telefonszámon lehet.
3.
Fűrész János (Ezüstidő Szabadidős Egyesület) bejelenti, hogy a Polgármesteri Hivatal
vendégeként Beregdédáról érkeznek látogatók. A karácsonyi vásár résztvevőjeként lesznek
jelen, kéri, hogy az eddigiekhez hasonlóan segítsük őket.

II. napirend: Az ECK együttműködési megállapodásainak értékelése
Előterjesztő: Gál Sándor (Kisdobos Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület)
Gál Sándor: javasolja, hogy az értékelés 2018 februárjában, az Eger Városi Civil Fórumon
történjen meg. Három együttműködési megállapodást kell értékelni (Eger MJV
Önkormányzata, Egri Kulturális és Művészeti Központ, Média Eger Nonprofit Kft.).
A civil értékelés tervezete a 2018. január 17-i ECK ülésre elkészül, majd az együttműködési
megállapodás a partnereknek bemutatásra kerül.
Javaslata: Jakabné Jakab Katalin, Gál Sándor, Farkasné Juhász Margit Kerekasztal
tagok legyenek a civil értékelés előkészítői.
1/2017. (12. 13.) sz. határozat:
A Kerekasztal tagjai az előterjesztést és a személyi javaslatot egyhangúan elfogadják.
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III. napirend: A XI. Egri Civil Randevú programjának elfogadása
Előterjesztő: Badacsonyiné Bohus Gabriella (Egyesület Eger Idegenforgalmáért
Egyesület)
Bohus Gabriella: bejelenti, hogy a Civil Randevú megrendezéséhez pályázati úton kért és
kapott az ECK 250 e. Ft támogatást az önkormányzattól valamint a Civil Alapból, amelyért
köszönetet mond Habis László Polgármester Úrnak.
A Civil Randevú időpontja: 2018. január 12. (péntek) 17-23 óráig,
helye: Unicornis Hotel Étterme (Hibay Károly u. 2.)
Megerősíti, hogy a szervezőbizottság a munkában, a rendezvény programjának
kialakításában a „civilek saját közösségeik kimagasló önkénteseit köszöntik” alapelvét
követte. A 126 résztvevő között szerepelnek: az ECK tagjai, a díszoklevél és tárgyjutalom
elismerésben részesülő civilek – a 10 szekció önkéntesei, az „Év Szekcióvezetője”, az „Év
Önkéntese”, az „Év Civil Támogatója” –, valamint az emléklap elismerésben részesülő jubiláló
szervezetek képviselői és az együttműködő partnerek.
A program ismertetése után megtörténik a szekcióvezetők által küldött adatok/létszámkeret
egyeztetése, a belépőjegyek átvételének módja. A támogatói hozzájárulás 1000,- Ft/fő.
Hozzászólások:
- Mácsár Beáta: a részvételi létszám meghatározott, túllépése nem lehetséges, a szekciók
keretszámaival a szekcióvezetők rendelkeznek.
- Gál Sándor: a Civil Randevú a „farsang kezdeteként” jelződik, erre vonatkozóan ötleteket
vár a Szervezőbizottság. Felmerült egy kötetlen civil bál szervezésének gondolata is.
Badacsonyiné Bohus Gabriella: a belépők 2018-ban történő átvételéről a szekcióvezetők email értesítést kapnak (mellékletben a keretszám táblázat).
2/2017. (12. 13.) sz. határozat:
A Kerekasztal tagjai a Civil Randevúra vonatkozó előterjesztést, a szervezés tartalmára, a
szekciók keretszámára vonatkozó döntést egyhangúan elfogadják.

IV. napirend: A Civil Fórum programjának elfogadása
Előterjesztő: Gál Sándor
Gál Sándor: a meghívó tervezetét az ECK jelenlévő tagjai megkapták (mellékletben).
Az Eger Városi Civil Fórum időpontja: 2018. február 28. , helye: a Városháza díszterme
Bejelenti, hogy a Civil Fórum Szervezőbizottsága elkezdte munkáját.
A Fórum az elmúlt 20 év civil együttműködése szellemében szerveződik. Fontosnak tartja a
Pro Agria szakmai díj kritériumainak átbeszélését.
A korábbi évekhez hasonlóan a Fórum előzetes dokumentumai a Civil Hírlevélben jelennek
meg. Javasolja, hogy annak szerkesztése kezdődjön el.
Hozzászólások:
Jakabné Jakab Katalin: a szekcióvezetőket kéri, hogy 2018. január 18-ra küldjék el a 2017.évi
tevékenységéről szóló beszámolókat, összefoglalót.
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Dr. Nagy Árpád: a meghívó szövegének pontosítását javasolja.
Báthori István: várja az önkormányzati bizottságok civil delegáltjainak kérdéseit, véleményét
a bizottsági ülésekkel kapcsolatban.
3/2017. (12. 13.) sz. határozat:
A Kerekasztal tagjai az előterjesztést a hozzászólásokban tett kiegészítésekkel egyhangúan
elfogadják.

V. napirend: Időszerű kérdések
Mácsár Beáta: köszönetet mond a civil társak érdeklődéséért, hogy részt vettek a Forrás
Szabadidős DSE 20. évfordulós kiállításukon.
Jakabné Jakab Katalin: szervezeti programismertető – decemberben egyesületi vendégük
lesz Dr. Faragó Tamás olimpiai és világbajnok vízilabdázó. Beszámolt arról, hogy a TESCO „Ön
választ, mi segítünk” versenyében, a vásárlók 18ezres szavazata alapján komoly anyagi
elismerésben részesült a Cukorbetegek Egri Egyesülete.
Katonáné Fekete Tímea: a népszerű, kisgyermekes anyukáknak szóló Baba-Kocsi-Fitnesz
programjuk működési helyszíne megváltozott, jelenleg az IFI-PONT-ban vannak; forgalom
átirányítás lehetőségéről érdeklődik a Tittel Pál úti játszótér környékén.
Fűrész János programajánlója: a Harlekin Bábszínház decemberi programjaiból időseknek
javasol előadásokat, kedvezményes belépővel.
Haász Tamásné: felhívja a figyelmet, hogy a NEA pályázati kiírások még ebben az évben
megjelennek, januári beadási határidővel.
Botkáné Németi Ibolya: érdeklődik, hol lehet jelezni, hogy a Felsőváros Nemzedékek Terén
hosszabb ideje nincs közvilágítás.

Zárás
Radics Istvánné soros elnök megköszöni a jelenlévőknek a részvételt.
Bejelenti, hogy következő soros elnök Mácsár Beáta, a Szabadidő Szekció vezetője. Ezután az
ülést bezárja.
Kmf.
Radics Istvánné
soros elnök
Lejegyezte:
Farkasné Juhász Margit
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