
Választmányi jegyzőkönyv 2009. 01. 08.

Jelen vannak: Mergl. K. Attila, Meszéna Zsolt, Szesztai Attila, Bozóky-Szeszich Elek, 
Ságodiné Molnár Ildikó, Szabó Mónika, Brückner Ákos Előd atya választmányi, Adamis 
Géza, Török Tamás ellenőrző bizottsági tagok.

1. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

• Lókút [MKA, MMK]
A megújított szerződést aláírtuk 2008-12-21-én, és elküldtük Lókútra a 
képviselőtestületnek majd a veszprémi Érsekségre. A következő öt évben a régi rend 
szerint lehet használni a házat.

• Pótlólagos kulturális pályázat [BÁ, SN] --> Csányi T. 2008-10-15-én értesített minket, 
hogy a Plébánia pályázatában nyertünk 260e Ft-ot a Néptáncra és Szabadegyetemre, 
illetve 80e Ft-ot a Játszóházra. A szerződéstervezet, amit a Szt. Margit Gimnázium 
küldött nekünk, aláírásra vár a Plébánia részéről. Ezt a Plébánia nevére és a fizetési 
feltételek szerint módosítani kell. A kapott számlákat visszaadtuk, és kértünk egyben 
egyet a Plébánia nevére.  2008-12-16-án az aláírt Pályázat és másnap a pénz is 
megérkezett az Önkormányzattól. A Szabadegyetem már elköltött 30e Ft-ot 
(Temetőlátogatás és Színház), illetve előre kért 50e Ft-ról számlát a februárra tervezett 
Csokonai: Dorottya c. előadásra. 

• Pinceklub [MMK]
Jelenleg az alábbi 10 személy rendelkezik kulccsal a Pinceklubhoz:

1. MMK
2. Ica (plébéniai gondnok)
3. Gilyén Péter (mint aki számon tartja a használatot)
4. Stróbl Kati (ha a néptánccal kapcsolatban a gyerekekkel akarnának ping-

pongozni)
5. Szuhaj Eszter (Kiss Ritától a pingpong klub nevében átvette a kulcsot)
6. Hervai Pali és Kató Csaba (hittanosok pingpongozása érdekében)
7. Ságodiné Ildi (választmány egyik kulcsa)
8. Balyó Erzsike (Baba-mama klub kérésére)
9. Bayer Mari (hétfőnként meditációs imatanfolyamot vezet ott)
10. Makhult Mihály (A kiállítását mintegy 100 fő látta, köztük Makovecz Imre is. 

Még egyszer föltesszük majd a rajzait, hogy Csete Györgynek is 
megmutathassa őket aztán Mergl Attilához juttatjuk ezt a kulcsot)

• Projektor [MMK, GP] Gilyén Péter megvásárolt egy projektort a báli elszámolás 
terhére, amellyel film-klubot tudna (újra)indítani a Pinceklubban. Egyébként is 
sokszor jó hasznát vennénk. A Választmány megkéri Gilyén Pétert, hogy dolgozza ki a 
használat módját és feltételeit.

• A honlapon keresztül kaptunk egy belépési szándékot tartalmazó megkeresést a 
Gurigásokhoz, ezt továbbítottuk Szuhaj E. és Szegedi G. felé.

2. Feladatok viszzaellenőrzése

• OTP elektronikus számla [MKA]: Az OTP lehetővé tette, hogy vállalkozói körben 
kártya nélkül is lehessen elektronikusan kezelni a számlát, sőt a két együttes aláíró 
lehetőségét is megteremtették. 2008-12-22-én megkötöttük a szerződést.

• Csángószámla átutalása [AG, MKA]: Adamis G. elkészítette a Támogatási Szerződést, 
amit Vásárhelyi Tamással, a Dévai Szt. Ferenc Alapítvány elnökével 2008-12-22-én 



aláírtunk, még aznap átutaltuk az 1.750e Ft-os összeget, és megszüntettük a külön 
számlát.

• NCA elektori gyűlés 2009-01-17: SzA részt vesz rajta. Addig is keresi a kapcsolatot a 
hasonló gondolkodású egyesületekkel.

3. Pénzügyek

• 2008-12-14: Simon N. 67.500 Ft-os csekket kapott 2008. XI. Kulturális pályázat 
terhére (a teljes összeg második részlete).

• 2008-12-16: Szabó T. felvette a maradék 30.000 Ft-ot a 2008. XI. Kulturális pályázat 
terhére (a teljes összeg második részlete).

• 2008-12-17: Ságodiné Molnár I. kapott 4.900 Ft-ot a karácsonyi üdvözletek 
bélyegeire.

• [MMK]: a Pinceklubhoz készített számos kulcscsomó árát szeretné megkapni, ez 
10.770 Ft.

• [MMK]: a Családos szakosztály millió csip-csup számlájának másolásakor fennmaradt 
(nem fért már bele a pályázat keretébe) egy 2.330 Ft-os számla. Ezt is szeretné 
megkapni.

• Stróbl Katalin szeretne biztosítékot kapni, hogy a Dorottyához hiányzó min. 35e Ft-ot 
a SZIE állja, ha a bevételek nem fedeznék. HT 2009-01-08/1: A Választmány a 
hiányzó összeggel (amit a belépőjegyek ára nem fedez) támogatja rendezvényt.

2008. Közművelődési Megállapodás még kiadható maradékösszegei:
• Hangversenyek; Vers és Dal: 0 Ft (168.000 Szt. Efrém ápr. 23.; 582.000 CsT máj. 6.; 

650.000 CsT nov. 4. -140.000,- Ft közös rész CsT jan. 6.)
• Fotókiállítás: 45.523,- Ft (10.000 közös; 44.477 Urbányi Z. nov. 9.)

2008. XI. Kulturális pályázat még kiadható maradékösszegei:
• Zöldkör tájfutás: 0,- Ft (7.500 közös; 67.500 SN dec. 14.)
• Zsibongó: 0,- Ft (10.000 közös; 30.000 USN már. 15.; 60.000 BO aug.27.)
• Baba-Mama klub: 0,- Ft (15.000 közös, 75.000 SzT szep.12.; 30.000 SzT nov. 28.; 

30.000 SzT dec. 16.)

4. Aktuális teendők

• Közgyűlés előkészítése: MMK ismét indítványozza, hogy az idei közgyűlésünket 
tartsuk a Pinceklubban. Nem fél, hogy nem férünk majd be (50-60 fő elfér ülve), 
fűteni lehet (és az asztal se rozoga már, mint tavaly, édesapja megjavította.) A 
Választmány szerint az alapterület lehet hogy elég, de a levegő hamar elfogyna.

• Honlapfrissítés: Bánki Zsolt elvállalta, de csak a friss információk ismeretében tudja 
elvégezni! Kérünk mindenkit, hogy tájékoztassa őt az aktuális programokról és 
időpontokról!

• Entz László, aki az egyházközség tagja, és Tihanyi Gellért zenetanár azzal a kéréssel 
kereste meg a Választmányt, hogy Ruppert János atyáról kiadványt készítenének, és 
ehhez kérnék a SZIE támogatását. Ruppert János atya az ötvenes évek végétől 1972-
ben bekövetkezett haláláig volt a Szent Imre Plébánia káplánja, és az őt ismerők nagy 
tisztelettel és szeretettel gondolnak azóta is rá. A SZIE támogatja, és tőle tehetően 
segíti is a munkát.


