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Balázs Orsolya
Meszéna Zsolt
Bozóky-Szeszich Elek
Szabó Mónika

1 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
• Lókút [MMK]: A korábban vázolt vitás kérdésekben az Érsek úr kedvezően foglalt 

állást, de hivatalos választ még nem kaptunk.
• Visszakaptuk a Fővárosi Önkormányzat Szociálpolitikai Ügyosztályától az 

Esélyegyenlőségi Pályázat szerződését. Szuhaj E. már aug. 25-én el is számolt a 
Gurigások táboroztatását segítő 200.000,- Ft-ról.

• Visszakaptuk a Kerületi Önkormányzattól a Támogatási Szerződést (volt Kulturális 
Pályázat). A következő témákat támogatják:

o Zöldkör tájfutás: 75.000,- Ft
o Zsibongó: 100.000,- Ft
o Baba-Mama klub:150.000,- Ft 

• Az APEH értesített minket, hogy az SZJA 1%-ból (várhatóan) 261.286,- Ft támogatást 
kapunk. Ehhez egy igazolást kellett beküldenünk. [MZs]

• Megkeresték az Egyesületet a Fővárosi Civil Hírlevéltől (Horváth Csaba 
főpolgármester-helyettes) [SzA] tartja a kapcsolatot

• Meghívót kaptunk az Értékmegőrzők Szentimrevárosi Egyesületétől október 7-re. 
[MZS]

2 Feladatok visszaellenőrzése
• Bírósági bejegyzés [MKA] <-- MZs címére megérkezett a bejegyzés 2008-09-10; az 

egyesület címére is 2008-09-30
• OTP aláírás-minták [MKA] <-- 2008-10-01-én voltunk az OTP-ben, hogy az 

Ügyészségi felszólításnak megfelelően átrendezzük az aláírásokat (kettős aláírás). Az 
aláírás-mintákat felvették, de bekérték az Alapszabályt és a Bíróságra beadott 
változtatási kérelmet. Ezek beérkeztétől lép életbe az új aláírási rend.

• OTP elektronikus számla [MKA] <-- két együttes aláíró miatt ezt jobban körül kell  
járni.

• ESZA (Mobilitás) banki felhatalmazás visszavonása -- megtörtént: 2008-09-12
• Kulcsok leltára, házirend a SZIE-tanyán [SN]: A tanya használói elfogadták a 

házirendet, igyekeznek betartani. A SZIE-tanyát ritkán használóktól a kulcsot kérjük 
vissza, hogy az alkalmi használóknak lehessen kulcsot adni.

• Felesleges holmik leltára; kidobása [SN] <-- 2008-10-04-én viszik el a lomokat. Előző 
este ki kell készíteni az utcára. A tanyán már össze van szedve. A lomtalanítás után 
felszabaduló helyre a konyhában lehetne néhány új tároló helyet kialakítani. A rossz 
bojler helyett a Klub-szakosztály és a SZIE közösen vehetne egy újat.
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• Néptánccsoport sorsa [MKA, SI] <-- Még folynak a tárgyalások a terembérrel 
kapcsolatban. A SZIÉ-be való belépést kellene a szülőknek ajánlani.

• Csángószámla sorsa [AG]:
Az előző Választmány 2008. március 10-én úgy döntött, hogy "a csángó iskola 
számára összegyűjtött pénzt a Deák András által támogatott csángó iskola kapja meg" 
(HT 2008.03.10/2). Az összeg átutalása előtt azonban állásfoglalást kértünk a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványtól, mint az adományozók által támogatni szándékozott 
szervezettől.
Böjte Csaba atya személyes ajánlására az engedély hiányában nem épülő rekecsini 
iskola helyett a szintén csángó gyermekeken segítő gyimesbükki bentlakásos otthont 
lehetne támogatni a számlán összegyűjtött pénzzel. A Választmány ezt a cél-
módosítást támogatja a támogatandó szervezet (alapítvány) váltása helyett.
HT 2008.10.02./1: A csángó iskola javára elkülönített számlán gyűjtött pénzt a 
meghirdetett célnak megfelelően Böjte Csabának a gyimesbükki otthonára küldjük el – 
egyhangúlag megszavazva
HT 2008.10.02./2: A Fésületlenben tájékoztatjuk az adakozókat – egyhangúlag 
megszavazva

• Őszi programfüzet [MZs] <-- hibás dátumokat kaptunk: hangverseny, szieszta. A 
nyomtatott példányokat a misszió alatt elkapkodták, így ezek javítása lehetetlen. A 
honlapon lévő változatot frissítettük. A sajtó alá rendezés megtörtént, a kiadvány 
tartalmas, vonzó.

• Köszöntő levél az új tagoknak [BO] Az Egyesületről való tájékoztatás mellett létre kell 
hozni egy e-mail címet is, ahol az Egyesületet el lehet érni.

• NCA civil jelöltállítási rendszerében való részvétel [SzA] <-- kérdőív kitöltve, papírok 
postára adva

3 Pénzügyek
• 2008-07-21: Szuhaj E. 200.000 Ft-os csekket kapott a 2008. Fővárosi 

Esélyegyenlőségi pályázat terhére (teljes összeg)
• 2008-08-27: Nemes G. 45.000 Ft-os csekket kapott a 2007. Egészség- és környezeti 

nevelés pályázat terhére (maradék összeg)
• 2008-08-27: Balázs O. 60.000 Ft-os csekket kapott a 2008. XI. Kulturális pályázat 

Zsibongó kerete terhére (elnyert 100e Ft) 
• 2008-09-12: Az Élet Gyöngyei Elkülönített  Számlát Kató Csaba előzetes 

hozzájárulásával megszüntettük. Az adományokat a Via Margaritarum Zarándok 
Egyesület gyűjti.
HT 2008.10.02./3: Az Élet Gyöngyei Számla megszüntetésével járó 5770 Ft költséget 
az Egyesület átvállalja – egyhangúlag elfogadva

• 2008-09-12: OTP lekötött betétek összevonása után 3.000.000 Ft-ot 31 napos 
folytonos lekötésbe tettük. Az összevont betétek összege 
100.000+299.949+1.081.654+1.081.654+508.557=3.071.814 Ft volt. A különbözet a 
folyószámlára került.

• 2008-09-12: Szabó T. 75.000 Ft-ot kapott a 2008. XI. Kulturális pályázat Baba-Mama 
keretéből.

2008. XI. Kulturális pályázat még kiadható maradékösszegei:
• Zöldkör tájfutás: 67.500,- Ft (7.500 közös)
• Zsibongó: 30.000,- Ft (10.000 közös, 60.000 BO aug.27.)
• Baba-Mama klub:60.000,- Ft (15.000 közös, 75.000 SzT szep.12.)
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4 Aktuális teendők
• Megjelenésünk a búcsún: BO tájfutást szervez a Feneketlen- tó körül vasárnap délelőtt, 

amelynek keretében a Szentimrevárost és az Egyesületet is meg lehet ismerni.
• A bál szervezése is folyamatban van [MZs]
• A SZIEszta buli szintén SZIE rendezvény, azonban a jelenlegi szervezők ezt nem 

akarják tudomásul venni. Ha belépnének az Egyesületbe, nyugodtan 
tevékenykedhetnek.

• A SZIE-rendezvényeken megjelenőknek lehetne szórólapot adni az Egyesületről.
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