
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2009. február 9-én, hétfőn 19:30-kor
a SZIE-tanyán megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Mergl K. Attila, Bozóky-Szeszich Elek, Szesztai Attila, Meszéna Zsolt, Simon 
Nadinka,  Szabó  Mónika,  Ságodiné  Molnár  Ildikó,  Brükner  Ákos  Előd,  Balázs  Orsi 
választmányi, és Adamis Géza ellenőrző bizottsági tagok.

1 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
1. Lókút [MKA]

Az  5  évre  megújított  szerződést  aláírva  visszakaptuk  Veszprémből,  így  semmi 
akadálya, hogy a házat tovább használjuk.

2. Pótlólagos kulturális pályázat – Néptánc [MKA, SMI]
A  Plébánia  2008-12-07-én  elutalta  a  180e  Ft-ot  a  terembérre  a  Szt.  Margit 
Gimnáziumnak. Így minimum május 7-ig fedezve van a tánc terembére – ha mindkét 
órát  megtartanánk.  Egy e körüli  félreértést  MKA tisztázott  a  Gimnázium gazdasági 
vezetőjével (Bernula Zsuzsa).

3. Pótlólagos kulturális pályázat – Szabadegyetem [MKA, SK]
Stróbl  Kati  már  elköltött  25e  Ft-ot  (Temetőlátogatás  20e  Ft;  Nemzeti  Galéria-beli 
tárlatvezetés 5e Ft), illetve 50e Ft-ról hozott számlát a februári Csokonai: Dorottya c. 
előadásra. Szabadegyetem a Plébánia felé már elszámolt az összeggel.

4. SZIEszta sorsa [MKA]
2008-10-16  találkozót  kértünk  Lassó  Andráson  keresztül,  majd  2008-11-20-én  újra 
meghívtuk a fiatalokat. Lassó András még nem jelezte, hogy mikor tudnának eljönni –a 
vizsgaidőszak miatt ez most sem tűnt lehetségesnek. Jó lenne a húsvéti Locsoló bál 
előtt rendezni a kérdést.

5. Projektor [GP]
Gilyén Péter megvásárolta a projektort, és januári ülésünkön arra kértük, dolgozza ki 
annak használati rendjét. Erre még nem kaptunk tőle választ.

6. Gyermeknéptánc
2009-01-15-én Hajdú Réka egy mail-ben tájékoztatta a szülőket, hogy az aznapi próba 
az utolsó... Az eljárásmódot visszautasítottuk, és SMI gyors akciójának köszönhetően a 
próbák  folytatódnak.  Tímár  Misi  jelezte,  hogy  csak  akkor,  ha  fix  20  gyermek 
jelentkezik  (és  fizet)  minimum.  Egyelőre  17  gyerek  neve  van  a  listán.  Feladat:  az 
igények felmérése, családok megszólítása, misén való hirdetéssel is(BÁE)

7. Artisjus felszólítás [ MKA, MZs]
2009-01-15-én kaptunk egy fizetési meghagyást az Artisjus Egyesülettől, hogy a SZIE 
Bálért  fizessünk  192e  Ft-ot.  2009-01-27-én  egy  barátságos  faxban  az  eddigi  jó 
együttműködésre (mindig hivatalosan előre bejelentettük a rendezvényt és a kiszabott 
20-30e Ft-os díjat pontosan befizettük) hivatkozva, kértük ennek mérséklését. Várjuk a 
választ.

8. ESZA pályázatok [SzA]
2009-03-06-ig ehet pályázni működésre és külföldi kapcsolatok ápolására.
A pályázatokat MZS fogja össze, a háttérmunkában (anyaggyűjtés, pénzügyek) SZA 
segít.

9. Szövetség létrehozása [SzA]
SZA a  testvérszervezetekkel  való  együttműködésén  dolgozik.  Felvetődött  a  helyi 
összefogáson túl, országos hatáskörű szerveződés létrehozása, esetleg meglévőbe való 
betársulás az érdekérvényesítés hatásfokának javítása céljából.



10. Részvételünk a kerületi civil fórumon [MZs]
Márialigeti Károly, aki eddig képviselte az Egyesületet, jelezte, hogy a továbbiakban 
nem tudja ellátni ezt a feladatot, mert mindig olyan időpontban hívják össze az ülést, 
amikor nem tud elmenni. Szesztai A. vállalta, hogy képviseli az Egyesületet.

11. Közművelődési Megállapodás 2009 [CsT]
2009-01-29  előzetes  gyors  egyeztetések  után  Csányi  Tamás  beadta  az  idei 
tervezetünket.

12. Reklámlehetőség a Helyi Témában [MKA]
2009-01-29-én megkerestek minket e-mail-ben.

HT: 2009-02-09/1: A választmány  egyöntetű  véleménye  szerint  (0-0-8)  nem  élünk  a 
lehetőséggel.

13. Kultúrstatisztika [RB]
A Budapesti  Művelődési Központ kéri,  hogy 2009-02-05-ig küldjük meg. Rozványi 
Balázst már korábban felékértük erre.

2 Feladatok visszaellenőrzése
14. OTP elektronikus számla [MKA]:

2008-12-22-én  megkötöttük  a  szerződést,  Ságodi  I.  és  Mergl  K.A.  részére  be  is 
állíttattuk.  Simon  N.  2009-01-23-án  külön  volt  az  OTP-ben,  így  az  elektronikus 
számlakezelés működőképes.

15. SZIE honlap [BZs, MZs, LA ]
Az információkat folyamatosan karban kéne tartani, a felkerülő tartalmakat ellenőrizni.
B-SzE vállalja a Fésületlen híreinek felvezetését a honlapra.
Pataki  Gyuri  felhívta  a  figyelmünket,  hogy  a  szakosztályok  felsorolása  nincs 
szinkronban az őszi programfüzettel. Ezt jó lenne megújítani!

16. SZIE hangoskönyvtár sorsa [SzE, SN]
Még megoldásra vár.

17. Konyhai vízmelegítő [SN]
Szakember rendelkezésre áll, anyagbeszerzésre várunk.

18. A Közép-Magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2008-10-02-én 
kelt  levelében  kifogásolja,  hogy a  2004-es  NYENYI adatszolgáltatást  a  SZIE  nem 
küldte meg. MKA pótlásra kérte fel Rozványi Balázst.

19. A karácsonyi üdvözletek kiküldése [MKA]
A címlista aktualizálása, és kiegészítése megtörtént. MKA összegyűjtötte, átvezette a 
változásokat.

20. NCA elektori gyűlés [SzA]
2009-01-17-én SzA részt vett rajta. Tanácstagnak Horváth Tibort választotta.

21. Tagnévsor és a postázási lista frissítése [MKA]
Van néhány változás, ezeket bevezettük. Rendezendő a "bizonytalankódók" listájának 
sorsa is [B-SzE].

3 Pénzügyek
22. Lókúti ügyvédi költség [MK]

Megérkezett (mert megkértük) a lókúti perben tevékenykedő ügyvédtől is a számla. 
Ezt, bár a lókútiak terhe volna, Márialigeti Károly kérése szerint ki  kellene nekünk 
fizetnünk!
"Mivel tavaly a teljes bevételt elköltöttük (bérleti díjra120 ezret, tüzelőre, fenntartásra  
kb. 90 ezret és a Pinceklub fejlesztésére, fűtésére pedig mintegy 80 ezer Ft-ot adva ki),  



azt kérem a Választmánytól, előlegezzen meg a 2009. évi bevétel terhére 48.000 Ft-ot.  
(A szóban forgó ügyvédi költség nem azonos a korábban már elszámolt  50 ezer Ft  
fordítási díjjal, amit ugyancsak mi fizettünk ki a lókútiak helyett)."

HT: 2009-02-09/2: Javaslat  elfogadva  (8-0-0),  azzal  a  kéréssel,  hogy  a  plébánossal 
tudatosítani kell ezt és az előző (fordítási díj) SZIE általi átvállalását.

23. Csányi  Tamás  elszámolt  Emil  atya  Szeretetkönyvének  kiadásaival.  20  példányt 
kapott  az  Egyesület.  A  decemberben  megszavazott  (HT  2008-12-11/1)  24e  Ft 
hozzájárulást ki kell fizetni.

4 Aktuális teendők
• Tagság megszólítása [MKA]
• Közgyűlés előkészítése:

o Terem lefoglalása a Szt. Imre házban (SN)
o Jelölőbizottság felkérése. A jelölőbizottság sok ismerőssel rendelkezzen, de ő 

maga ne legyen választmányi tag-aspiráns.
o Tagnévsor aktualizálása
o Minden választmányi tag értesítse az általa felügyelt szakosztályokat, hogy a 

következő választmányi ülésre készítsék el a Szakosztályi beszámolókat, és az 
ügyészségi ajánlás alapján a pénzügyi elszámolásokat is mellékelni kell!
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