
Jegyzőkönyv

A Szentimrevárosi Egyesület választmányának

2011-08-29-i üléséről

Jelen vannak: Szesztai Attila, Ságodiné Molnár Ildikó, Bánki Zsolt, Újlaky Eszter, 
Urbányi Zoltán (szavazás után), Balázs Orsolya, Meszéna Zsolt, 
Szabó Mónika választmányi, Mergl K. Attila, Dobos Kornél ellenőrző 
bizottsági tagok, valamint Urr Zsolt Ipoly atya, Márialigetiné Makhult 
Katalin, Szuhaj Eszter, Turcsányi Mária, Stróbl Katalin tagok

1. Aktuális teendők

1.1  Részvételünk a BME Egyetemi napok Civil faluban, szeptember 14-én.
  Az  Önkormányzat  ajánlására,  a   szervezők  felkérték  Egyesületünket,  hogy 
kiállítóként vegyünk részt a rendezvényen. Önálló sátorban meglévő logónkat, SZIE 
tablókat, szórjuk az Őszi programfüzetünket, vetítjük a SZIE DIA sorozatot, lehetőség 
esetén rögbi bemutatót tartunk, Szentimrevárosi Ki, mit tud-ot szervezünk. Felelős 
BZS, segítők MMK, SMI, BO, KCS, STRK.

1.2   Részvételünk  a  Szent  Imre  napon  és  az  őszi  önkormányzati  rendezvényen 
SZIE-sátorban.  Az előzőeken kívül lehet még gyerekprogram: éneklés és tájfutás. 
Előkészítők: MMK,  TM,  BO.

1.3  Plébánia kooptált tag választása
HT:2011-08-29/1:  Ákos  atya  áthelyezése  miatt  lemondott.  Miután  Ipoly  atya  az 
ülésen vállalta a jelölést, Őt kooptált tagságra 7-0-0 arányban, titkos szavazással a 
Választmány egyhangúlag megválasztotta.
 A Választmány felkérte Ipoly atyát, valamelyik őszi ülésen mondja el véleményét, 
javaslatait a SZIE munkájának további jobbításához.

1.4 A Szent István ház őszi használata 
Ipoly atya tájékoztatása szerint tavaszig használhatjuk az épületet, mert a tervbe vett 
bontási  és  építési  munkálatok  addig  nem kezdődnek meg.  Az épületet  tavasszal 
lebontják  és  a  helyére  új  rendház  épül   irodával,  közösségi  helyiségekkel.   Az 
építkezésnek Zirc a felelőse. A SZIE az építkezés alatt a plébánián kap időszakosan 
kisebb  helyiséget,  majd  az  új  épület  egy-egy  helyiségét  is  használhatja.  A 
tervezésnél  figyelembe veszik  a  SZIE szükségleteit  is  (Baba-mama, Guriga,  stb). 
Ipoly atya rövid igénylistát kért, amelynek összeállítására a Választmány MMK-t kérte 
fel.

1.5 Őszi programfüzet, programok áttekintése
A  Programfüzetet  szept.  14.,  a  BME  kiállítás  előtt  el  kell  készíttetni  és  a 
Szakosztályvezetőknek, Plébániának  ki kell osztani. Felelős UZ.
A tervezett  3  irodalmi  est  (Vers  és dal)  novemberi  időpontja  még bizonytalan.  A 
tervezett  2  Szabadegyetem  helye  a  Plébánia  díszterme,  időpontja:  X.  4.  ea.:  
Márialigeti Károly,  X. 28. ea.: Kopp Mária. A Zsibongóról - átszervezése miatt -, most 
nem hirdetünk.  
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1.6 Szakosztályi ügyek
- A  Zsibongó,  kellő  érdeklődés  hiánya  miatt  régi  formájában  megszűnik.  A 

Plébánia  igényei  szerint  új  programot,  a  vasárnapi  rövidebb  gyerekmisét 
követő, havi egyszeri családi foglalkozást készítünk elő. Felelős: MZs, MMK.

- A Plébánia a 6 órás ifjúsági mise után is kéthetente programot kíván szervezni 
a  fiataloknak,  ebbe  is  besegíthet  a  SZIE.  Felelőst  a  következő  ülésen 
választunk.

- SzE  tájékoztatást  adott,  hogy  felhívására  4  új  fő  jelentkezett  gurigás 
segítőnek.

- Az  őszi  üléseken  sorba  vesszük  az  egyes  szakosztályok  ügyeit  a 
szakosztályvezetők jelenlétében. (október 3.: Kató Cs., Szabó T., Csányi T. )

1.7 A 20 éves évfordulóra kiadandó Fotóalbum. 
 A felelősök megkezdték az előkészítést. Az önkormányzattól 200 e Ft támogatást 
kaptunk, ami nem elég. További 200 e Ft-ra pályáztunk az MKB-nál. A várható, kb. 1 
m Ft  költség  teljes  fedezetének  biztosítására  a  felelősök  (UZ,  CST)  készítsenek 
javaslatot a következő ülésre.

1.8 2012. évi Nagytábor
HT: 2011-08-29/2.  A Választmány egyhangúlag megszavazta, hogy a Plébániával 
közösen 2012-ben is  megszervezi  a  4 napos nagytábort,  főtéma:  belső és külső 
evangelizáció, misszió, főszervező: Mergl K Attila. 
A  költségek  részbeni  fedezésére  pályázni  kell,  pl.  a  Nemzeti  Család-  és 
Szociálpolitikai Intézet estleges jövő évi pályázatán. Segítők: SZE, további segítők 
jelentkezését várjuk.

1.9  TÁMOP pályázatok
HT:  2011-08-29/3.  A  Választmány  egyhangúan  megszavazta,  hogy  a  novemberi 
TÁMOP  pályázatokra  nem  ad  be  pályázatot,  mivel  annak  kidolgozása  jelenleg 
meghaladja az egyesület lehetőségeit.

1.10 SZIE bál
Korábbi felvetés alapján a Választmány felkérte MZS-t, készítse elő az igazgatónak 
címzett  köszönőlevelet  és  a  gimnáziumi  tantestület  meghívását,  valamint  a 
következő ülésen adjon részletes tájékoztatást a bál szervezésének állásáról. 

 2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1  A 2010-es pályázatok elszámolását az Önkormányzat 07.29-én elfogadta. Zöld 
sziget 100 000 Ft, Zsibongó 80 000Ft, Zöld kör 100 000 Ft, Képzőművészeti stúdió 
100 000Ft, Baba-mama 200 000 Ft, SZLH 240 000Ft. Összesen 820 000Ft, valamint 
07.  27-én  Közművelődési  megállapodás:  Hangversenyek,  stb.  1 500 000  Ft.  (Az 
írásbeli elfogadó nyilatkozatok időközben megérkeztek).

2.2 Az NCA a 2010-es támogatás elszámolását elfogadta, köszönet MZs-nek..

2.3 2011-re elnyert pályázatok: 
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Önkormányzat: Évfordulós Fotóalbum 200 000 Ft, Művészetek szerelmesei 200 000 
Ft, Baba-mama 100 000 Ft, (ezek aláírt szerződésére még várunk), Rögbi 400 000 
Ft (szerződve, a pénzt megkaptuk), összesen 900 000 Ft
A létrejött Közművelődési megállapodás 1 500 000 Ft, a pénz felét megkaptuk.
NCA: 300 000 Ft, 4 hónapra, a pénzt megkaptuk, elszámolni október 31-ig kell!
( Még nem elbírált pályázatunk: MKB bank Évfordulós fotóalbum 200 000 Ft ( CsT)).

2.4 A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet idei pályázatán ( Ifjúsági találkozó és 
Közösségépítő üdülés támogatása) programterv hiányában nem indultunk. 

2.5  Az éves statisztikai jelentést RB beadta, köszönet érte.

2.6  A Fővárosi Civil Adatbázis adatait rendeztük, köszönet MZs-nek..

2.7 A Móricz Zsigmond körtéri, tervbe vett Casinó ellen tiltakozó levelet küldtünk a 
Polgármesternek 07.07-én, és javaslatot adtunk a rövidesen megszűnő Fadrusz u-i 
orvosi  rendelő  Önkéntesek  házává  alakítása  ügyében  06.02-án.   Egyikre  sem 
érkezett eddig válasz. 
Az  Önkormányzat  civilügyi  felelőse  Kerékgyártó  Gábor  kabinetfőnök  lett,  SZA 
folyamatos kapcsolatot tart vele.

2.8 Az előző és az új ügyvezető közötti gazdasági átvétel 08.12. fordulónappal, jkv. 
felvételével megtörtént.

2.9 Civil Fórum Információk: KVK EU támogatási szerződés aláírva, A SZIE által is 
támogatott  körtéri  vastraverz  elleni  tiltakozás  várhatóan  eredményre  vezet,  a 
kifogásolt vasszerkezetet lebontják, új metrókijáratot terveztetnek.

2.10 Ákos atya augusztus 15-i, fehérvári  első miséjén  az egyesület több tagja is 
részt vett. Ákos atya örült  jelenlétünknek és az ajándék fotóalbumnak.

2.11  HT: 2011-08-29/4: Korábbi e-mailes szavazással a Zöld körnek max. 30 e Ft 
szemétgyűjtő csipeszek vásárlására  egyhangúlag megszavazva.

3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek

3.1 Kulcsok, SZIE tanya, pince, Baba-mama terem használata BO

3.2 Szálláshelyi statisztika postázása (Lókút) MMK

3.3 Honlap megújítása. BZs. javaslata: a szakosztályvezetők  írják be a 
programokat.

3.4 APEH adatmódosítás, 1 % fogadása, elszámolása. RB, SzA

4. Pénzügyek
Önkéntes szerződésünk költségtérítésének módjára megoldást kell találni. SZE, RB.

2011. 09. 19.                      Szabó Mónika jkv. vez.        Szesztai Attila  ügyv.
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