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A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója 2018-ról 
 

2018 szeptember 28-án meghalt Kállay Emil atya aki a SZIE megalakulásának kezdeményezője volt. 
2019 január 19-én lett volna 90 éves. Ebből az alklaomból személyes visszaemlékezésekből 
összeállított emlékfüzetet adtunk ki. 

2018 szeptemberben a „Helyi Önkormányzatokért Díj, 2018” kitüntetésben részesült egyesületünk 
„a keresztény kultúra ápolásában, a lelki és társadalmi munka segítésében végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenysége” révén. A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából három polgármester és 
három civil szervezet kapott miniszteri díjat, köztük a SZIE is. 

2019 márciusban a XI. ker Önkormányzat Képviselő-testülete "Pro Communitate Ujbuda" kitüntetést 
adományozott a SZIE részére "a kerület, illetve Szentimreváros kulturális, közösségi életében végzett 
több évtizedes példamutató tevékenységének elismeréseként". 

Önkéntes szerződések: A közhasznú jogállás évenkénti megállapításához szükséges mutatók 
„társadalmi támogatottság” csoportjában szerepel az önkéntesek száma, mint a három lehetséges 
teljesítendő feltétel egyike (min 10 fő). Ehhez a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvény szerinti önkéntes jogviszonynak megfelelő szerződések szükségesek. Bár ebben a 
csoportban a másik két mutató közül legalább egyet az elmúlt években mindig teljesítettünk, a 
választmány elhatározta önkéntes szerződések megkötését a tagok által eddig is végzett munkákra. 
A különféle pályázatoknál is fel kell tüntetni a foglalkoztatottak (köztük az önkéntesek) számát. A 
feladat koordinálását Balázsné Krasznai Orsolya és Török Tamás végezte. Az év során 11 szerződést 
kötöttünk. 

KM keretszerződés-módosítás: 2018 elején az önkormányzattól értesítést kaptuk, hogy 
jogszabályváltozás miatt a 2000-ben kötött közművelődési keretszerződésünket (más partnerekhez 
hasonlóan) felmondják, ezentúl évenkénti egyedi támogatás formájában biztosítják az eddigi célra a 
támogatást. 

A SZIE szakosztályai és egyéb programjai az elmúlt évben is a korábbi évekhez hasonló, sokszínű 
képet mutatták, amelyet részletesen a szakosztályi beszámolók ismertetnek. 

A Választmány az egyesületi tevékenységet segítendő, havonta ülésezett, július hónapot kivéve. Az 
ülések – két kivétellel - határozatképesek voltak. Az aktuális ügyek intézése érdekében az év során 
egy alkalommal tartottunk írásbeli szavazást. 

2018-as nyertes pályázatok: XI. Önk Közművelődési Megállapodás 1.7 MFt (programfelelős Csányi 
Tamás), XI. Önk. Sport (Darvak) 200 eFt (Meszéna László). Az elszámolások során Ágostházyné 
Schramkó Kati segített sokat a programfelelősöknek. 

Helyi Önkormányzatokért Díj: 580 eFt, Pro Communitate Újbuda díj: 414 eFt 

A tagdíj-elmaradások nagy részét Török Tamás kitartó munkája révén felszámoltuk. 

Az elmúlt év során 2 tagtársunk elhunyt: Domonkos Tibor és Kállay Emil . Új belépő tag nem volt. 
Kilépett 3 tag: dr. Gál Erzsébet, Sipos Péterné és Tóth Péter. Így 2019. elején egyesületünknek 129 
rendes és 7 pártoló-, valamint 11 tiszteletbeli tagja van. 

Köszönet Ágostházyné Schramkó Katinak a könyvelés és tagnyilvántartás vezetéséért, a pályázati 
elszámolásokban való közreműködésért, Rozványi Balázsnak a közhasznúsági beszámoló, valamint 
egyéb statisztikák összeállításáért, NAV-ügyintézésért, Bánki Zsoltnak a SZIE-honlap gondozásáért, az 
adatbevitelben nyújtott segítségért, és Mergl Attilának a Fésületlen szerkesztéséért és postázásáért. 

 

a SZIE Választmány nevében 
Meszéna Zsolt ügyvezető 

 


