
Jegyzőkönyv
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2011-06-06-i üléséről

Jelen vannak:  Urbányi  Zoltán,  Ujlaky Eszter,  Szesztai  Attila,  Ságodiné Molnár 
Ildikó, Balázs Orsolya, Szabó Mónika, Bánki Zsolt, Brückner Ákos Előd választmányi 
tagok,  Dobos  Kornél  ellenőrző  bizottsági  tag,  Szuhaj  Eszter,  Rozványi  Balázs, 
Márialigetiné Makhult Katalin tagok.
Helye: SZIE tanya
Vezette: SzA

Napirend előtt:
A Választmány megtárgyalta az  Ákos atyát búcsúztató misét és fogadást, amelyeket 
az alkalomhoz méltónak ítélt. A Választmány Köszönetét fejezte ki  Ákos atyának az 
egyesület  érdekében  elvégzett,  20  évi,   áldozatos  munkájáért,  feltétel  nélküli 
támogatásáért és jó egészséget, kitartást kívánt új feladatainak ellátásához. 
Ákos atya útravalója számunkra:”Bátran vállaljuk, amire a Jóisten meghívott minket. 
Használjuk ki a generációk találkozásának lehetőségét.”

1. Aktuális teendők
1.1 Rozványi Balázs részére is átadtuk a 20. évfordulós Emléklapot , megköszönve 
sok  éves,  áldozatos  és  nélkülözhetetlen  munkáját.  A  Választmány  felkérte  Őt, 
továbbra is lássa el a hivatalos könyvelői feladatokat.

1.2 Felkészülés a szeptemberi Tóparti Partyra, 
 MMK tájékoztatása szerint az Önkormányzatnál még nincs döntés a hagyományos 
rendezvény  idei  megszervezéséről,  annak  idejéről.  Megállapodás  született,  hogy 
mindenképpen elő kell készíteni egy őszi nyilvános megjelenést az egyesület által 
képviselt  értékek propagálására,  saját  SZIE sátorral,  tablókkal,  szóró anyagokkal, 
elsősorban  gyerekprogramokkal,  (  tematikus  rajzoltatás,  kézműves  foglalkozás, 
körjáték,  tájfutás,  érintős  rögbi  bemutató  és  tagtoborzás,  népdalkör,  stb.). 
Amennyiben  a  Tóparti  party  elmarad,  a  november  11-i  kerület  napján  és 
természetesen  a  plébánia  búcsúján  fogunk  megjelenni.  Felelős  :  MMK  és  SMI. 
Augusztus elején ismét egyeztetni kell az Önkormányzattal.
     
1.3 A tervezett  találkozó Rétvári  Bencével  elmaradt a parlamenti  ülés elhúzódása 
miatt.

1.4  Kulturális,  természettudományos  előadások  őszi  szervezése:  A  Választmány 
köszönettel tudomásul vette, hogy Stróbl Kati  Kopp Máriát, Urbányi Zoli Márialigeti 
Károlyt mikrobiológusi minőségében szeretné felkérni előadás megtartására.
SZA  ismételten  kérte  a  Választmány  tagjait  és  általuk  a  Szakosztályvezetőket, 
szervezőket,  hogy  az  őszi  programokon,  a  többször  megjelenő   résztvevőknek 
ajánlják fel a SZIE tagság lehetőségét.
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1.5 Őszi programfüzet előkészítése. UZ, UE
A Választmány felkérte  a  Szakosztály  vezetőket,  szervezőket,  hogy választmányi 
összekötőjükkel  egyeztetve,  a  korábbi  minta  szerint  állítsák  össze  rövid  őszi 
programtervezetüket  és  max.  július  31-ig  küldjék  meg  Urbányi  Zoltánnak.  A 
Programfüzetnek  augusztus  végére  el  kell  készülnie,  azt  a  szokásos  templomi 
osztáson  túl,  az  egyes  rendezvényeken  kell  felhasználni  az  egyesület 
népszerűsítése és  tagtoborzás céljára, (forrása NCA támogatás).

1.6 A Választmány tudomásul  vette,  hogy pályázatot  adunk be az Önkormányzat 
által most meghirdetett Sportegyesületek működési költségeit támogató pályázatra a 
Szentimrevárosi Darvak érintős rögby szakosztály egyes költségeinek finanszírozása 
érdekében, 500 e Ft értékben. Határidő: 06. 10.
(A pályázatot határidőben beadtuk).

1.7 SMI javaslatára a Választmány elhatározta, hogy előkészíti egyesületi ingyenes 
jogsegélyszolgálat felállítását, felelős: SMI, segíti UE.

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
2.1 Belépők, kilépők:
Új belépő: Turcsányi Mária, aki az új Népdalkört vezeti. Művész-tanárként  kézműves 
foglalkozásokon,  a  festőszakkörben és  a  Civil  Fórumban  is  támogatni  tudná az 
egyesületet.
HT-2011-06-06/1: Belépése megszavazva 5-0-0 arányban

2.2 SMI ingyenes, önképzős, civil jogi továbbképzésben vesz részt.

2.3 Felvételt nyertünk az Önkéntesek nyilvántartásába, sorszám 1930, SzE.

2.4 SzA és UZ bírósági bejegyzése, OTP névátírása megtörtént

2.5 KSH jelentést kell beadnunk,  Rozványi Balázs intézi.

2.6 Levél ment Hoffmann Tamásnak a megszűnő Bartók 61. alatti  Orvosi rendelő 
„Önkéntesek házá”-vá alakítása ügyében, SzA.

2.7 KSH kérése levélben: a közelgő  népszámlálás segítése a lakosság körében.

3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek
3.1 Kulcsok, SZIE tanya, pince, Baba-mama terem használata, BO, MMK.
Rozványi  Balázs egy SZIE tanya kulcsot visszahozott.  SzA-nál van, Medvey Judit 
igényli,  döntés  egyéb  igénylőktől  függően  később.  (Miért  van  Mészároséknál  két 
kulcs? Előző vasárnap este ki használta a kertben levő játszóteret?)

A Választmány felkérte a felelősöket és az érintett összekötőket  vizsgálják felül a 
SZIÉ-hez  nem  kötődő,  külsős  használatot  és  tegyenek  javaslatot  az  őszi 
racionálisabb használatba-adásra, annak feltételeire. 
3.2 Szálláshelyi statisztika postázása (Lókút), MMK.
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3.3 Adataink frissítése a Fővárosi Civil adatbázisban, MZs.

3.4 Századvég kutatás kérdőív kitöltése, MZs.

3.5 A Honlap megújítása   szépen halad, BZs.

3.6 Tagnyilvántartás:  a nyilvántartást teljessé kell tenni, beírva az elérhetőséget és 
érdeklődési  kört  is,  UZ,  AJ.  Tovább  kell  szorgalmazni  az  Adatlapok  kitöltetését, 
begyűjtését.
(Makhult M-nak kérésére e-mailben küldjünk Fésületlent).

4. Pénzügyek
4.1 Közművelődési megállapodás :1. rész beérkezett, SZA csekket adott 750eFt-ról 
CST-nek, (aki az összeget előlegként felvette).

4.2 A  2010 évi NCA támogatással max. június 30-ig el kell számolni, MZs.

4.3 A 2011 évi NCA pályázat :februárban beadva. ( 4 hónapra 300 e Ft működési 
támogatást nyertünk).

4.4 Oláh Erzsike (önkéntes) havi  5000 Ft költségtérítésének rendezésére javaslat 
szükséges, SzE, RB.

4.5 Számlák, utalások, csekk: SD Sinus Design Bt. Részére 22500 Ft utalva, grafikai 
tervezésre ( SZLH, NCA pályázat terhére).

4.6 SzA  kezdeményezni fogja a pénzügyi átadás-átvételt.

Melléklet: Jelenléti ív
Kmf. 
Lejegyezte: Szesztai Attila
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