
Választmányi jegyzőkönyv
2009. március 5.

Jelen vannak: Mergl  K.  Attila,  Szesztai  Attila,  Meszéna  Zsolt,  Balázs  Orsolya,  Simon 
Nadinka, Brückner Ákos Előd,  Szabó Mónika választmányi és Gál Tibor 
ellenőrző bizottsági tagok, valamint Lassó András vendég

1. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
• SZIEszta sorsa: Lassó András közvetítésével három fiatal – Héjj Kristóf, Héjj Rita és 

Kiss  Panni  –  jött  el,  hogy  az  általuk  szervezett  rendezvény  és  a  SZIE  kapcsolatáról 
beszélgessünk. Megbeszéltük, hogy a SZIEszta a Szentimrevárosi Egyesület része, és nem 
külön  szervezésben  működik.  Jó  lenne,  ha  több  szervező  is  SZIE-tag  lenne,  de  nem 
kötelező ennek vállalása. Héjj K. jelezte belépési szándékát az Egyesületbe. Kértük őket, 
hogy  a  rendezvényeken  legyen  fellelhető  a  SZIÉ-hez  való  tartozás  és  a  kapcsolódás 
lehetősége.  A SZIEszta  közönségének  fel  lehet  kínálni  a  többi  SZIE  programon  való 
részvételt,  ill.  kérni  segítséget  a  programszervezésekben.  Az  egyéb  ötletek 
megvalósításának is jó kerete lehet az Egyesület.

• Projektor: Gilyén  Péter  megvásárolta  a  projektort,  elkészítette,  és  a  Választmánynak 
átadta a használati rend tervezetét.

• Gyermeknéptánc: Minimum 20  biztosan  járó  gyermek  kellene.  A próbák februárban 
megtartottuk, de csak kevés gyerek jelent meg. Emiatt a művészeti vezetők úgy döntöttek, 
hogy abbahagyják a foglalkozást. Tanév végén táncházat szerveznek, és ha ez sikeres lesz 
(lesz elég érdeklődő család), akkor inkább ilyen jelleggel folytatódna tovább a néptáncolás 
a SZIÉ-ben. [SMI]

• Artisjus  felszólítás: 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. [MZs]

• ESZA pályázatok: 2009-03-06-ig  lehet  pályázni működésre  és  külföldi  kapcsolatok 
ápolására. Pályázataink: 1) más egyesületekkel való együttműködésre, 2) a SZIE-tanya 
konyhájának  rendbetételére,  3)  kéménybélelésre  és  a  Pinceklubhoz  WC  kialakítására. 
[SzA, MZs]

• Keresztény  Kerekasztal  felhívása: 2009-02-10-én  kaptunk  egy  felhívást,  hogy 
tiltakozzunk az NCA működésének megváltoztatása ellen. Nem támogattuk. [MZs]

• Szociális  kerekasztal: A  Kerületi  Civil  Fórum  okán  kaptunk  meghívást.  Várják  a 
véleményünket  a  tervezett  rendeletek  –  azaz  az  önkormányzati  pénzek  szétosztása  – 
kapcsán. Szesztai Attila vesz részt rajta.

• NCA választás: a közép-magyarországi NCA kollégiumba kellett egy főt választani. Ez a 
kollégium felügyeli a pénzt és hagyja jóvá a pályázatokat. [SZA]

2. Feladatok visszaellenőrzése

• OTP elektronikus számla: 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, Ságodi I. és Mergl A. részére 
be is  állíttattuk.  Simon N. 2009-01-23-án külön volt  az  OTP-ben, így az elektronikus 
számlakezelés működőképes.
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• SZIE honlap: Az információkat folyamatosan karban kéne tartani, a felkerülő tartalmakat 
ellenőrizni. Lassó A. javasolta, hogy egy a jelenleginél modernebb portált hozzunk létre, 
de ismeret és idő hiányában ezt valaki másnak kellene karban tartani.  A szakosztályok 
felsorolását  is  jó  lenne  megújítani!  Továbbra  is  várunk  lelkes  jelentkezőket  erre  a 
feladatra!

• SZIE  hangoskönyvtár  sorsa: Amit  lehet,  azt  digitalizálni  kellene,  amit  nem,  azt 
továbbadni annak, akinek szüksége van rá. [SzE, SN]

• A Közép-Magyarországi  Regionális  Nyugdíjbiztosítási  Igazgatóság  2008-10-02-én  kelt 
levelében kifogásolja,  hogy a  2004-es NYENYI adatszolgáltatást  a SZIE nem küldte 
meg. Pótlását Rozványi B. intézi.

• Kultúrstatisztika: A Budapesti Művelődési Központ kérte, hogy 2009-02-05-ig küldjük 
meg. Pótlását Rozványi B. intézi.

• Zsibongó  farsang: A Családos  szakosztály  februári  rendezvénye  nagyon  jól  sikerült. 
Családok, kisebb-nagyobb gyerekek, a nagyobbak már mint segítők vettek részt rajta.

• Dorottya  előadás: Szintén  jól  sikerült,  nagyszámú  közönség  látta-hallotta  Sudár 
Annamáriát. Külön köszönet Stróbl Katinak a szervezésért.

3. Pénzügyek

• 2009-03-02: 48.000 Ft-ot elutaltunk Dr. Gyepes Péternek a lókúti ügyvédi költségre a HT 
2009-02-09/2 számú választmányi határozat értelmében.

• 2009-03-02: 28.800 Ft-ot elutaltunk az ELTE TÓFK részére a foci januári terembérleti 
díjára.

• Stróbl Kati a Dorottya-előadás kapcsán 6.600 Ft-ot kért a SZIÉ-től. Ezt a  HT 2009-01-
08/1 számú választmányi határozat értelmében kifizettük neki.

4. Aktuális teendők

• Tagság megszólítása [MKA]
• Közgyűlés előkészítése:

o Terem lefoglalása a Szt. Imre házban. -- 2009-02-11-én megtörtént [SN]
o Jelölőbizottság  felkérése  --  2009-03-01-én  megtörtént  [MKA]:  Török  Kata,  Stróbl 

Kati, Stahl Kinga, Ankerl Magnólia, Lassó András, Meszéna Zsolt.
o Tagnévsor aktualizálása a tartozásokkal -- a tagok értesítése!
o Szakosztályi beszámolók bekérése az elszámolásokkal együtt!
o Választmányi beszámoló; közhasznúsági jelentés; pénzügyi beszámoló [RB]
o Hivatalos meghívó a tagságnak + postázása

Rozványi  Balázs  jelezte  az  Egyesületnek,  hogy  a  következő  évtől  már  nem  vállalja  az 
Egyesület pénzügyi beszámolójának elkészítését. Keressünk-találjunk helyette valaki mást.
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