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Feljegyzés 
2018. február 7. Egri Civil Kerekasztal ülés – Egri Civil Ház 

(Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) 

 
 

Soros elnök: Jakabné Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) 
Jelenlévők: 25 fő (jelenléti ív aláírásával igazoltan) 

 
Jakabné Jakab Katalin, ECK ülés soros elnöke, megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket, 
Rázsi Botond alpolgármestert, Zakarné Tóth Brigitta civil referenset, Püski Viktória EKMK 
közművelődési szakembert valamint az Eger TV munkatársait. 
Az előre kiküldött meghívó napirendjét a szóbeli kiegészítéssel a jelenlévők egyhangúlag 
elfogadják. 

 

I. Napirend előtti felszólalások: 

Jakabné Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) Mivel nem jelentkezett senki napirend 
előtti felszólalásra, ezért ez a napirendi pont kimaradt. 
 

II. napirend: Tájékoztató a Civil Alap felhívásáról, bírálati szempontok tárgyalása 

  Előterjesztő: Gál Sándor (Kisdobos Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület) 
 

1/2018. (02. 07.) sz. határozat: 
A Kerekasztal tagjai a Civil Alap pályázat tartalmi szempontjait egyhangúlag elfogadják a 
következők szerint: 
 
A bizottság bírálati munkájának alapelvei 

I. A bizottság határozatképes, amennyiben a szekciók delegáltjainak 2/3-a jelen 

van. 

II. A bizottság konszenzusos döntéseit nyílt szavazással hozza. 

III. A végleges támogatási mérték javaslatához a bizottság 50%+1 tagjának 

szavazata szükséges. 

IV. A delegáltak a bírálatra – a civil referens segítségével - előzetes tájékozódással 

készülnek fel. 

V. A döntés előkészítő bírálati munka során mindig az érintett szekció delegáltja 

tehet először javaslatot a benyújtott pályázat támogatási mértékére.  A bizottság többi 

tagja ezt követően kérdést tehet fel, véleményt és új javaslatot fogalmazhat meg. 

VI. A bizottság tagjai az alap népszerűsítése érdekében évente kötelesek minimum 

egy pályázatot nyomon követni, és értékelését, tapasztalatát az ECK Kommunikációs 

bizottsága felé továbbítani. 

VII. A bizottság tagjai szekciójuk éves ülésén adnak tájékoztatást a pályázati 

tapasztalatokról. 
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III. napirend: A 2018. február 28-i XX. Jubileumi Eger Városi Civil Fórum előkészítése 

Előterjesztő: Jakabné Jakab Katalin (Cukorbetegek Egri Egyesülete) 

 
 -beszámoló a fórum előkészítő munkájáról: Jakabné Jakab Katalin a Szervezőbizottság 

elnöke 

 

2/2018. (02. 07.) sz. határozat: 
A Kerekasztal tagjai a Civil Fórum szervezőbizottság munkáját egyhangúlag elfogadják. 
 

 - a szekcióvezetők írásos beszámolóinak elfogadása 

 - a civil delegáltak írásos beszámolóinak elfogadása 

            - az ECK partneri együttműködésének értékelése: Jakabné Jakab Katalin 

            (önkormányzati), Gál Sándor (EKMK), Farkasné Juhász Margit (média) 

 

Az Egri Civil Kerekasztal kidolgozta és utolsó ülésén elfogadta azt az állásfoglalás tervezetet, 
amely a hálózat 2018/2019. évi együttműködési kereteit, irányait tartalmazza: 
 
1. Az egri civilhálózat stratégiájának megalkotása 
2. Az 1%-os kampány kiterjesztése, erősítése. 
3. A közérdekű önkéntesség fejlesztése. 
4. A hálózat kitüntetési rendjének kidolgozása. 
5. XIII. Eger Civil Ünnepe és a Civil randevú megrendezése. 
6. Az Egri Civil Kódex szükség szerinti módosítása. 
7. Az ECK közösségi kohéziójának erősítése. 
8. A partnerkapcsolatok szélesítése 
9. A civil hálózat arculati elemeinek kialakítása 

 
3/2018. (02. 07.) sz. határozat: Az ajánlásokat a XX. Jubileumi EVCF 2018/2019-i 
tervezetéhez egyhangúlag elfogadta 

 
A Civil Fórumon szekciók alapításához 3 szervezet elegendő: 20 fő támogatta 
A Civil Fórumon szekciók alapításhoz 5 szervezet szükséges:    5 fő támogatta 
 
4/2018. (02. 07.) sz. határozat: A Civil Fórumon szekció alapításához 3 szervezet elegendő 

 

A Kerekasztalban a szekció nagyságától függően 2-5 fő képviseltetheti magát: 20 fő támogatta, 
5 fő nemmel szavazott 
 
5/2018. (02. 07.) sz. határozat: A Kerekasztalban a szekció nagyságától függően 2-5 fő 
képviseltetheti magát 
 
 - az ECK által alapított kitüntetések és adományozásuk módja 

 
6/2018. (02. 07.) sz. határozat: A Kerekasztal tagjai a „kitüntetések felterjesztését a Civil 
Fórumon való elfogadásra” egyhangúlag megszavazták 

 



CIVILEK ÉRTED – ÉRTÜNK! 
 

IV. napirend: Időszerű kérdések 

 

Gál Sándor (Kisdobos Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület) elmondta, hogy az ÉLETFA 
Környezetvédő Szövetség az EFOP 5.2.2.17 projektjének egyik célcsoportja az ECF-ECK, így 
2018-ban lehetőség nyílik több napos szakmai tapasztalatcserére, lehetőség szerint olyan 
helyen, ahol működik Civil Kerekasztal, illetve legalább 3 területen hasznos célponttal 
rendelkezik. 
 
Jakabné Jakab Katalin levezető elnök javasolja, hogy a Kerekasztal fogadja el azt az állásfogla-
lást, hogy az Egri Civil Kerekasztal nevét senki nem használhatja fel pártpolitikai célokra.               
Ezzel megerősítésre kerül az Egri Civil Kódexben megfogalmazott és elfogadott pártpolitikai 
mentesség alapelve. 22 fő támogatta, 3 fő nem szavazott. 
 
7/2018. (02. 07.) sz. határozat: A Kerekasztal megszavazta, hogy az Egri Civil Kerekasztal ne-
vét senki nem használhatja fel pártpolitikai célokra 

 

 

 

Zárás 

Jakabné Jakab Katalin soros elnök megköszöni a jelenlévőknek a részvételt. 

Ezután az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

        

       Jakabné Jakab Katalin sk. 

               soros elnök 

            
 
         Lejegyezte: 
 
            Mátyusné Majoros Tímea 
        EKMK közművelődési szakember 

 

                                                                                                   

 


