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Feljegyzés 

2018. január 17. Egri Civil Kerekasztal ülés – Egri Civil Ház  

(Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.)  

 

Soros elnök: Mácsár Beáta, Szabadidő Szekció vezetője 

Jelenlévők: 25 fő (jelenléti ív aláírásával igazoltan) 

 

Mácsár Beáta, ECK ülés soros elnöke, megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket, Báthori 

István civil tanácsnokot, Zakarné Tóth Brigitta civil referenset, valamint az Eger TV 

munkatársait. 

Az előre kiküldött meghívó napirendjét a szóbeli kiegészítéssel a jelenlévők egyhangúan 

elfogadják. 

 
I. Napirend előtti felszólalások: 

1.  Mácsár Beáta (Forrás Szabadidős DSE) közérdekű információt oszt meg a 
jelenlévőkkel, miszerint az a 2018. január 1-jétől EKMK Civil Házban új munkatárs van jelen. 
Mátyusné Majoros Tímea (EKMK közművelődési szakember) 20/779-0382 
majoros.timea@ekmk.eu 

2. Román Gáborné („Civil Érték” Közhasznú Egyesület) Magyar Vöröskereszt Heves 
Megyei Szervezete nevében kért szót nyertes pályázat kapcsán. Az „Önkéntesség személyre 
szabva” EFOP-1.3.8.-17-2017-0014 uniós pályázat lehetőségeiről, a civilek körében. 
3. Radics Istvánné (ÉFOÉSZ Heves Megyei Szervezet) elmondta a résztvevőknek, hogy 
szervezetük a Grónai utcából a Szarvas Gábor utcába költözött az EKMK Bartakovics Béla 
Közösségi Ház átmeneti kiköltözése miatt. Helyükre más civil szervezet került.  
4. Jakabné Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) dr. Szalóczi Ilona EMJV Jogi és 
Hatósági Irodájának esélyegyenlőségi referense nevében kért szót, amelyben elmondta, hogy 
a 2018-as Országgyűlési Választásra 2018. február 7-éig lehet jelentkezni szavazat számláló 
bizottságba. Aki jelentkezik, annak a munkaideje 5:00 – 23:00 óráig tart. Külön juttatást 
kapnak érte, illetve másnap munkaszüneti nap jár. Ez a jelentkezés már a 2019-es 
választásokra is érvényes lesz. 
5. Badacsonyiné Bohus Gabriella (Egyesület Eger Idegenforgalmáért) rövid tájékoztatást 
adott a 2018. január 12-én megrendezett Civil Randevúról. Beszélt az új helyszínről, anyagi 
forrásairól, bekerülési költségekről. A pályázati pénzzel a Forrás Szabadidő DSE fog 
elszámolni. Ezután felolvasásra került Gál Sándor (Kisdobos Környezetvédelmi és Kulturális 
Egyesület) gondolatai a rendezvényről, aki betegsége miatt nem tudott jelen lenni az ülésen. 
 

„Minden vélemény fontos, de nem minden vélemény, építő. Szerencsétlen dolog lenne újabb 
repedést teremteni az összefogásra szerveződött kerekasztalban. Mindenki tartson 
önvizsgálatot (János is), és civil randevú hagyományát ne használja senki egyéni ambíciói 
terepének. Véleményeket, észrevételeket már a következő randevú még melegebb, 
felemelőbb megrendezése érdekében fogalmazzon mindenki. Mondhatom ezt azért, mert 
amikor elindítottam(tuk) a randevút nem a viszály szítása, klikkesedés elősegítése volt a 
célom(unk). Kevesen vagyunk már az alapítók közül, de úgy gondolom, hogy a kerekasztal 
tagoknak alkalmat és helyet teremtettünk, hogy tanulják "mi" tudatot. Civil barátsággal.”
          Gál Sándor 
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II. napirend: Az ECK Kommunikációs Bizottságának beszámolója 

          Előterjesztő: dr. Varga Gyula (Kommunikációs Nevelésért Egyesület) 

Mácsár Bea (Forrás Szabadidős DSE) a Kommunikációs Bizottságának beszámolóját az ECK 
jelenlévő tagjai megkapták (elektronikus mellékletben). 

dr. Varga Gyula (Kommunikációs Nevelésért Egyesület) kiegészítést olvasott fel a 
Kommunikációs Bizottság beszámolójával kapcsolatban. 
 
„Szóbeli kiegészítés a beszámolóhoz” 
 

Időközben lezajlott a Civil Randevú. A rendezvény megfelelően előkészített, flottul 
lebonyolított, jó hangulatú összejövetel volt. 

Tanulságképpen megjegyzem, hogy a rendezvénynek vannak láthatatlan és 
láthatószereplői. Az előbbit a szervezőbizottság tagjainak előkészítő munkája adja, ettől 
tartalmas és kidolgozott a program. A rendezvény stílusát, karakterét és valódi tartalmát a 
látható szereplők adják, nem mindegy tehát, hogy kik kerülnek fókuszba. Ehhez még 
hozzájárul a média szereplés is. Jelen esetben Mácsár Beáta mértéktartó eleganciával, 
visszafogott határozottsággal tartotta mederben a folyamatot. Badacsonyiné Bohus Gabriella 
lendületet, dinamikát és tartalmat vitt a programba. A Kommunikációs Bizottság részéről 
Farkasné Juhász Margit felelt a sajtókapcsolatokért, feladatást túlteljesítve tette 
nélkülözhetetlenné magát a még a rendezvényen is, segítve Bartókné Marika szorgos 
háttérmunkáját. Tevékenységükkel hozzájárultak a műsor, a díjátadás sikeres 
lebonyolításához, elismerés és dicséret illeti őket is. 

Minden új helyszín próbára teszi a szervezőket. Ha jövőre is az Unicornisba kerül a 
Randevú, számolni kell a tér adta előnyökkel és hátrányokkal, előre meg kell tervezni tehát a 
térkihasználás optimális lehetőségeit, a szereplők pozícióit. 

 
A szervezők sokrétű, körültekintő, láthatatlan aprómunkáját értékelve köszönöm meg, 

hogy egy jó hangulatú Randevúra vártak bennünket. 
        dr. Varga Gyula 

 
1/2018. (01. 17.) sz. határozat: 
A Kerekasztal tagjai a Kommunikációs Bizottság beszámolóját egyhangúan elfogadják. 
 
III. napirend: a Civil Alap felhívásáról, bírálati szempontok tárgyalása  

Előterjesztő: Gál Sándor (Kisdobos Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület) 

 

Mácsár Beáta (Forrás Szabadidős DSE) elmondta, hogy a Civil Alap Bíráló Bizottságnak szóló 

a bírálati szempontokat tartalmazó munkaanyagot az ECK jelenlévő tagjai megkapták 

(elektronikus úton, mellékletben). Ezután előterjeszti az anyagot, majd megnyitja róla a vitát. 

 

Jakabné Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) azt javasolta, hogy egy önkormányzati 

pályázatnál ne legyen kötelező az EPER-ben való regisztráció. Helyette használjuk az Egri Civil 

Kapu adatbázisát. 
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dr. Varga Gyula (Kommunikációs Nevelésért Egyesület) felvetette, hogy az Egri Civil Kapu 

honlapot az Életfa Környezetvédő Szövetség működteti és biztosítja az anyagi hátteret. Az itt 

található regisztrált egyesületi címlista már nem aktuális. Bárdos Ferenc az Életfa ügyvezető 

elnöke ingyenesen adta át a Civil Kapu használatát, működtetését, ezért a mi feladatunk a 

továbbiakban, hogy élővé, aktuálissá tegyük a honlapot. A választások után az új 

kommunikációs bizottság feladata lesz az Egri Civil Kapu működtetése. 

Jakabné Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) mivel a közelgő Városi Civil Fórumon 

való részvétel a civil közösségek részéről regisztrációhoz kötött, javasolja, hogy az itteni 

regisztráció alapja legyen az Egri Civil Kapu adatbázisának. Simon Klára (Egri Zenészek 

Egyesülete) felvetésére, hogy nagyon rövid az idő az adatbázis megteremtésére, Jakabné 

Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) válaszában jelezte, hogy a fórumra való 

regisztráció csak az alapja lenne az adatbázis megteremtésének, természetesen az ECK-ba 

való jelentkezés folyamatos. 

Somodyné Jámbor Ildikó (Kálnoky László Irodalmi és Művészeti Egyesület) felvetette, hogy 

mivel a Civil Házat az EKMK működteti, az egri civilek honlapját is működtesse az intézmény, 

hiszen van rá anyagi kereti, míg a civileknek nincs. 

Mácsár Beáta (Forrás Szabadidős DSE) véleménye szerint, az intézménnyel való korrekt 

együttműködés ellenére sem szabad a civilek önállóságát ezen a téren feladni.  

Haász Tamásné (Falusi Turizmus Heves Megyei Szervezete) véleménye szerint ezt a helyi 

pályázatot nem szabad NEA pályázatához hasonlóan bonyolulttá tenni. Megkérdezte, hogy 

mit jelent a munkaanyag „2. Pályázat tartalmi bírálata” utolsó pontja „Város, vagy városrészi 

összefogást generáló program”? Szerinte jobb megfogalmazás lenne, ha a fenti szövegrész 

helyett a „Város és lakossági összefogás generáló programok” kerülne be. 

Mácsár Beáta (Forrás Szabadidős DSE) felvetette, hogy „2. Pályázat tartalmi bírálata”-nál ne 

használjuk a pontozásos rendszert csak a szöveges értékelési szempontokat vegyük 

figyelembe, hiszen a városban működő civil szerveztek különbözősége miatt ezek a 

szempontok a mindennapi tevékenységükben másképp érvényesülnek, jelennek meg. 

Zerényi Endre (Kertbarátkör Egyesület) hangsúlyozta, hogy nincs arányban a pályázatra szánt 

munka és a beadott mellékletek mennyisége a kapott összeggel. A 20-50 ezer forintos 

nyertes pályázathoz ugyanannyi hivatalos igazolást kell beadni, mint egy unióshoz. Miért kell 

beadni az egyesületnek ugyanazt a dokumentációt évente újra és újra, amelyben nem 

történik változás? pl: aláírási címpéldány 

dr. Nagy Árpád (Egri Testedző Club) jónak tarja az munkaanyagot, ő is hangsúlyozta, hogy 

nem szabad túl bonyolulttá tenni a pályázati kiírást, értékelést, de fontos, hogy betartsuk az 

önkormányzati jogszabályokat, a kötelezően beadandó dokumentációkat egyeztetni kell a 

civil referenssel. 

Kósa László (Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet) hangsúlyozta, hogy ne legyen túl bonyolult a 

pályázati kiírás, hiszen a Civil Alap Bíráló Bizottság tagjai ismerik a civil szervezeteket és ez a 

személyes ismeretség az elbírálás során nagy hangsúllyal bír. Felvetette, hogy az OBH-hoz 

(Országos Bírósági Hivatal) beadott éves beszámoló visszaigazolása nem mindig érkezik meg 

a helyi pályázat beadási határidejétől. 
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Zakarné Tóth Brigitta (civil referens) elmondta, hogy törvény szerint is mivel az adott 

beszámolójának beadási határideje a következő év május 31., mindig az előző év 

beszámolóját kell figyelembe venni. pl. 2018-ban a 2016 szóló beszámolót veszik alapul 

Mácsár Beáta (Forrás Szabadidős DSE) megkérdezte, hogy várhatóan mikor jelenik meg a 

civilek programpályázatának a kiírása. 

Zakarné Tóth Brigitta (civil referens) válasza, hogy a pályázati kiírás megjelenése február 

közepére vagy végére várható. 

Mácsár Beáta (Forrás Szabadidős DSE) javasolja, hogy Gál Sándor vezetésével a Civil Alap 

Bíráló Bizottság, Zakarné Tóth Brigitta segítségével állítsák össze azon dokumentumok 

listáját, amely a helyi civil pályázat beadásához törvényi előírás. Javasolta továbbá, hogy 

mivel ezek ismeretében kellene kiírni a pályázatot, ezért fontos lenne egy rendkívüli 

Kerekasztal ülés összehívása, hogy az elbírálási szempontrendszert véglegesíteni tudjuk. 

 

Mácsár Beáta (Forrás Szabadidős DSE) a téma lezárása után megszavaztatta: 

 

1. „2. Pályázat tartalmi bírálata”-nál a pontszámok eltörlésre kerüljenek. 

 

2/2018. (01.17.) sz. határozat: 
A Kerekasztal tagjai „A pályázat tartalmi bírálatánál” a pontozási rendszer eltörlése 
mellett 18 fő, megtartás mellett 3 fő szavazott és 2 fő tartózkodott  
 

2. Rendkívüli Ülés időpontja 2018. február 7. 16:30 Civil Ház 

 

 3/2018. (01.17.) sz. határozat: 
A Kerekasztal tagjai a rendkívüli ülés időpontját egyhangúan elfogadják 
 
Többen is felvetették, hogy a tavalyi fórumon elfogadott változás, miszerint a fórum ideje 
áprilisról februárra változott azt vonta maga után, hogy a jelenlegi Civil Alap Bíráló 
Bizottságnak nem lesz feladata a pályázatok elbírálása. Az ez évben kiírt pályázatot az 
újonnan megválasztott CABB fogja elbírálni. 
 
IV. napirend: Az  SZJA 1%-os kampányfeladatai  
                         Előterjesztő: Jakabné Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) 
 
Jakabné Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) elmondta, hogy 2017-ben a civil 
szervezetek közel 1 milliárd forinttal kaptak kevesebbet 1%-os felajánlásokból. Felhívta a 
figyelmet, hogy ezért már most januárban érdemes elkezdeni a civil szervezeteknek a 
kampányukat, hiszen lassan elkezdődik az adók bevallása. Külön kiemelte, hogy az 1%-os 
felajánlásokat utólagosan, külön kinyomtatva postán illetve személyesen 2018. május 22-éig 
lehet leadni a NAV felé. Felsorolta azokat a lehetőségeket, ahol a civil szervezeteknek 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük: egri kiadványok, média megjelenések, adó1%.hu.  
Mácsár Beáta (Forrás Szabadidős DSE) megköszönte a szóbeli előterjesztést, még egyszer 
kiemelte, fontos felhívni az emberek figyelmét a törvény adta lehetőségeikre. 
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V. napirend: Időszerű kérdések 

 

Radics Istvánné (ÉFOÉSZ Heves Megyei Szervezet) a különböző szekciókban eltérő számú 

civil szervezetek vannak. Ahol több szervezet van, onnan lehetne-e több tag a 

kerekasztalban.  CIVIL KÓDEX? Lehetséges-e módosítani? 

Jakabné Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) a civil szervezeteknek a szekciókban 

nem mindig ugyanannyi a számuk. Kitért arra, hogy a szekció beszámolókat el kell küldeni 

hamarosan. 

 
 

Zárás 

Mácsár Beáta soros elnök megköszöni a jelenlévőknek a részvételt. 

Ezután az ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

        

       Mácsár Bea 

               soros elnök 

            

        Lejegyezte: 

 

            Mátyusné Majoros Tímea 
        EKMK közművelődési szakember 

   

    

 


