
Feljegyzés 
 

az Egri Civil Kerekasztal 2016. november 9-én, a Civil Házban megtartott üléséről 

 

Résztvevők: jelenléti ív szerint 

 

Dr. Nagy Árpád soros elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, hogy a meghívóban szereplő 

Eger város sportkoncepciója napirendet a folyamatban lévő változások miatt egy későbbi időpont-

ban tárgyalja a Kerekasztal. 

Az ECK tagjai egyhangúlag megszavazzák a módosított  napirendet. 

 

1. Napirend előtti bejelentések: 

Habis László Eger város polgármestere az októberi közmeghallgatáson felvetődött témákról szólt: 

– Az Eger Ünnepe – Civil Napok rendezvényével kapcsolatban kifogás érkezett, javasolták az el-

nevezés újragondolását, megváltoztatását.  

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több fejlesztési lehetőség áll 

a város rendelkezésére. A programban lehetne közösségi, kulturális, szabadidős tereinket, civil 

társadalmunkat a helyi közösség igényeinek megfelelően fejleszteni. Az elképzelések között sze-

repel pl. a Rác templom, a Vitkovics-ház, az Érsekkert, a Gárdonyi-kert, a belvárosi udvarok, 

belső terek felújítása, funkcióinak fejlesztése stb. 

– A Szlovákia–Magyarország együttműködési programban Dobóruszka és Eger önkormányzata 

pályázat benyújtását tervezi a Dobó Istvánhoz kötődő történelmi emlékek újszerű bemutatására. 

Ez hozzájárulhat a határtérség vonzerejének növekedéséhez is. 

 

Hozzászólások: 

– Gál Sándor a kulturális koncepció felülvizsgálatáról, a stratégia megalkotásáról érdeklődik. 

– Habis László: Személyes véleményt kértek és vártak intézményvezetőktől, szakalkalmazottaktól, 

civil szervezeti képviselőktől, akik eddig alig éltek a lehetőséggel.  

 

1. Tájékoztató a városimázs erősítéséről, a bizottsági munkáról (Összegző leírás csatolva) 

Előadó: Badacsonyiné Bohus Gabriella, az Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szekció vezetője  

 

Az előterjesztés és a bemutató arról a sokrétű civil szakmai tevékenységről szólt, melyet a szekció 

szervezetei a mindennapok során kifejtenek. 

 

Hozzászólások: 

– Dr. Nagy Árpád: A sportrendezvényi kínálattal tovább generálhatók azok az események, amik 

látogatót vonzanak városunkba (pl. Eger rally, sportlövő verseny, futóversenyek stb.). 

– Haász Tamásné egy, ide kapcsolódó turisztikai konferenciára hívja a tagokat. 

– Fűrész János: További minőségi programokra van szükség a turisták, látogatók marasztalására. 

– Dr. Varga Gyula: A programokról éljenek nagyobb hírveréssel a médiában a civil szervezetek. 
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A Kerekasztal tagjai a beszámolót egyhangúlag elfogadják. 
 

2. Tájékoztató a Civil Randevú előkészületeiről (Az előterjesztés csatolva) 

Előadók: Fűrész János és Gál Sándor szervezőbizottsági társelnökök 

Fűrész János szóbeli kiegészítése: Kész van a 10. jubileumi évzáró civil találkozó protokollja. 

Javasolja, hogy jelentős civil tevékenységet végező külső személy is kaphasson díszoklevelet. 

Gál Sándor felidézi az első Civil Randevút (2006. december 28.) Az eredeti célra és az eltelt 

évek tapasztalataira figyelemmel készült a szervezői előterjesztés.  



Szervezőbizottsági tagok: Badacsonyiné Bohus Gabriella, Fűrész János, Gál Sándor, 

Lisztóczki Mónika, dr. Varga Gyula soros elnök.  

– Elismerési formák: díszoklevél, oklevél, emléklap, jubileumi emléklap 

– Ideje: 2017. január 13.  

– Helye: Expressz étterem (10 igen szavazat) – Bartakovics Közösségi Ház (9 szavazat). 

– Résztvevők köre: Egri Civil Kerekasztal tagjai, jutalmazottak, meghívott vendégek, az Eger 

Városi Civil Fórumon résztvevők (szekció keretszámok alapján). 

Szavazás: egyhangúlag elfogadva 
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A Kerekasztal tagjai az alapelveket, elismerési formákat, időpontot egyhangúlag elfogadják. 

10 szavazattal (9 ellenében) a rendezvény helyszínéül az Expressz étterem mellett döntenek. 
 

3. Árvai Balázs sportmenedzser bemutatta a Forfit Sport Egyesület.  

A város több részén működő egyesület szolgáltatásait a sportoktatásban és a sportpedagógiában 

minden korosztály számára kínálja. Edzésformáik: általános, személyi, erőfejlesztő, gerinctorna, 

csapatépítő állóképességi, atlétikai, gimnasztikai edzés.  

 

4. Az Egri Kulturális és Művészeti Központtal kötendő együttműködési megállapodás szöve-

gének véglegesítése (a tervezet csatolva) 

Előadó Gál Sándor, az ad hoc bizottság tagja 

Bizottsági tagok: dr. Renn Oszkár, Gál Sándor, Jakabné Jakab Katalin, Román Gáborné, Haász 

Tamásné, dr. Nagy Árpád 

Gál Sándor szóbeli kiegészítése: A tervezet összegzi mindazt a gyakorlatot, lehetőségeket, me-

lyek az eredményesség szempontjából fontosak. A közeljövőben a partner EKMK-nak és a Pol-

gármesteri Hivatalnak jogi és egyéb szempontokból még meg kell vizsgálnia a megállapodást. 

Az aláírást megelőző további egyeztetést, a szöveg véglegesítését a soros elnök végzi. A megál-

lapodás mellékletét képezi(het)ik azok az anyagok, melyek részleteiben is átláthatóvá teszik az 

együttműködést (pl. működési, munka- és házirend, szolgáltatások stb.). 
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A Kerekasztal tagjai az előterjesztést tudomásul vették. 
 

4. Időszerű kérdések 

 

– Kósa László: A közmeghallgatáson részt vett. Az Eger Ünnepe – Civil Napokról szóló hozzászó-

lás lényegét tekintve „A névviselést tiltsa meg az önkormányzat” kijelentésként hangzott el. 

– Bátori István, Eger MJV civil tanácsnoka: javasolja az „Eger Civil Ünnepe” elnevezést. 

– Gál Sándor: A kérdéskör, a feladatok áttekintésére érdemes lenne műhelymunkát szervezni. 

– Dr. Varga Gyula: Javasolja, hogy a Kerekasztal 2017. január 18-i soron következő ülésének na-

pirendjére vegyük fel a X. Egri Civil Randevú értékelését. 

 

Dr. Nagy Árpád bejelenti, hogy a soros elnök feladatait a januári ülés időpontjáig dr. Varga Gyula, 

a Tudományos és Ismeretterjesztő szekció vezetője látja el. 

Ezt követően bezárja az ülést. 

 

Kmf. 

 

Dr. Nagy Árpád 

soros elnök 


