
Feljegyzés 

 

az Egri Civil Kerekasztal 2016. június 8-án, az Polgármesteri Hivatal üvegtermében megtartott ülé-

séről. 

 

Résztvevők: jelenléti ív szerint 

 

A soros elnök köszönti a megjelenteket és megkérdezi, hogy az utoljára kiküldött meghívón szerep-

lő napirendi pontokhoz kíván-e valaki újabb napirendi pontot vagy egyé kiegészítést tenni. 

 

Gál Sándor jelzi, hogy a május 19-i „műhelymunka” összegzését az egyéb napirendi pontokban, 

míg Urvári Sándor jelzi, hogy az Egri Civil Ház működésével kapcsolatban szintén az egyéb napi-

rendi pontok között szeretne szólni. 

 

Ezután a az ECK tagjai egyhangúlag megszavazzák az ülés napirendjét. 

 

1. Az ECK 2016 – 2017-es munkatervének elfogadása. 

 

A kiküldött napirendi ponthoz több módosítás, pontosítás hangzik el, amelyeket a feljegyzéshez 

csatolt „munkaterv” tartalmaz. 

 

Az ülésen elhangzottak után az ECK egyhangúlag elfogadja az ECK 2016-2017-es munkatervét. 

(csatolva)) 

 

2. Pro Agria szakmai díjra való jelölés 

 

A soros elnök tájékoztatja az ECK tagjai, hogy az ülés megkezdése előtt az ECK szekció vezetőivel 

tartott egyeztetésen kialakult az a három jelölt, amelyet az ECK elé terjeszt a Pro Agria díj koráb-

ban kidolgozott és elfogadott protokollja szerint. 

 

1. Cukorbetegek Egri Egyesülete  

2. Farkas János  

3. Jakabné Jakab Katalin  

 

Polémia alakul ki arról, hogy lehet-e a helyszínen még további jelölést tenni, de erre nincs mód a 

protokoll szerint. 

Az ECK meghallgatja a három jelölt méltatását.  

Ezután szavazat számláló bizottságot választ az ECK Mácsár Beáta, Román Gáborné és Somodyné 

Jámbor Ildikó személyében. 

 

Az ECK tagjai titkos szavazással az alábbiakról döntöttek: 

Cukorbetegek Egri Egyesülete - 6 szavazat 

Farkas János - 6 szavazat 

Jakabné Jakab Katalin -  8  szavazat 

 

A szavazás során kialakult eredmény alapján Jakabné Jakab Katalint terjeszti elő Eger MJV Köz-

gyűlése elé Pro Agria szakmai díjra a soros elnök. 

 

3. Eger Ünnepe előkészítése, a szervező bizottság elnökének megválasztása 

 

A soros elnök Kósa László számára adj át a szót, aki a szervező bizottság elnöki tisztségére szóló 

felkérést elfogadja és tájékoztatja az ECK tagjait, hogy a szervező bizottság 2016. június 3-án pén-



teken már tartott egy egyeztetést. Ezen áttekintették a teendőket. Az Eger Ünnepe 2016. szeptember 

16., 17., 18., helyszíne a Dobó és Gárdonyi tér. Elkészült az esemény költségvetés tervezete. Eldőlt, 

hogy az egyes szekcióvezetők fogják össze a szekciók munkáját, felkészülését és egyeztetik az – 

egy sátor – egy szekció bemutatkozását. A szervező bizottság a szekcióvezetőket bízza meg a szer-

vezetek jelentkeztetésével, a jelentkezési lapokat az Egri Civil Házba lehet leadni, illetve elektroni-

kus formában a civil email címére elküldeni. 

 

A soros elnök jelzi, hogy 2016. augusztus 24-én az Eger Ünnepével kapcsolatban rendkívüli ECK 

ülés lesz a Civil Házban. 

 

A korábbi és most elfogadott jelölések, jelentkezések alapján az alábbi személyek képezi az Eger 

Ünnepe Szervező Bizottságot: 

 

Kósa László elnök, Huszár László, Dr. Nagy Árpád, Lisztóczki Mónika, Jakabné Jakab Katalin, 

Somodyné Jámbor Ildikó, Bányász Róbertné, Varga Gyula 

 

A szervező bizottság személyi összetételétre vonatkozó előterjesztést az ECK egyhangúlag elfogad-

ja. 

 

4. Egyebek: 

 

Gál Sándor beszámol a Felnémeti Civil Házban 2016. május 19-én lezajlott „műhelytalálkozóról”, 

az ECK és az önkormányzat között kötött szerződés teljesítéséről, a „Civil kódex” módosításának, 

kiegészítésének javaslatairól, a különböző ECK által kidolgozott és elfogadott szabályok ismertének 

fontosságáról. 

 

Urvári Sándor a Civil Ház működésével kapcsolatban elmondja, hogy Jakabné Jakab Katalin és 

Román Gáborné kért pár nappal korábban tájékoztatást az EKMK igazgatójától a ház működésével 

kapcsolatban. Ezen a megbeszélésen és az ECK ülésen is elhangzott, hogy  új  helyzet alakult ki a 

múlt év végén, Az önkormányzat a Civil Ház és nem egy CISZOK működtetésével bízta meg az 

EKMK-át. Az elmúlt 16 év munkáját, feladatait, szolgáltatásainak ellátását csak részben tudja fel-

vállalni az intézmény humán és anyagi erőforrások hiányában. Jelenleg is és az év elejétől biztosít-

va van a ház nyitva tartása 8 – 18 óra között, valamint a megszokott infrastrukturális feltétételek is 

adottak.  A ház nyári nyitva tartását ügyeleti rendszerben oldják meg, amelyben nem csak a rend-

szeresen ott működő szerveztek, hanem az Eger Ünnepe Szervező Bizottság előzetes és írásos kéré-

sét is figyelembe veszik. 

 

Az Eger Ünnep szervezési háttérmunkáját előzetes és írásos egyeztetés alapján végzik, az ünnep 

lebonyolításhoz segítséget az EKMK biztosít, amennyiben annak igényét írásban és időben meg-

kapja. 

 

Miután az EKMK több helyszínen segíti a különböző civil szervezetek munkáját, így azokat egysé-

ges elvek alapján kívánja a jövőben megtenni. Ennek  részleteit a 2016. június 13-án hétfőn 17 órá-

tól a Bartakovics Béla Közösségi Házban tartandó partnertalálkozón ismerteti. 

 

A soros elnök megköszöni az ECK tagjainak az ülésen való részvételt és bezárja az ülést. 

 

 

Eger, 2016. június 10. 

 

Somodyné Jámbor Ildikó 

         soros elnök 


