
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2012. 06. 04-i üléséről

Jelen vannak:  Péceli Gáborné Éva, Ságodiné Molnár Ildikó, Turcsányi Mária, Bánki 
Zsolt,  Szesztai  Attila,  Urr  Zsolt  Ipoly  atya,  későbbi  érkezéssel:  Balázs  Ottóné, 
Meszéna Zsolt, Török Tamás tagok, Dobos Kornél EB tag, Márialigeti Katalin és az 
ülés egy részén Szuhaj Eszter szakosztály felelősök.
Helye: SZIE tanya

1. Aktuális teendők

1.1 Június 16-i SZIE Teadélután
Az  előkészítést  Meszéna  Gabó  és  SzA  végzi,  a  teljes  tagságon  kívül  a  tagság 
ifjúkorba lépett gyermekeit és külső vendégeket is hívunk.
Márialigeti  Kati  javasolta,  hogy  az  együttgondolkodást  három  kérdés  köré 
csoportosítsuk:  1.  Mi  a  SZIE  lényege?  2.  Miért  van  szükség  a  SZIÉ-re  egy  jól  
működő plébániai  közösség mellett? 3. Miért  jó SZIE tagnak lenni? A kérdéseket 
hirdessük meg a tagság körében kérve azokra írásbeli válaszokat is.

1.2 Szent István ház használata
SzA tájékoztatást adott Ipoly atyával korábban történt megállapodásáról, miszerint a 
Szent István házat 2012. szeptembertől – a tulajdonos Ciszter renddel megkötendő, 
ingyenes  használati megállapodás alapján -, a ház tervezett elbontásának kezdetéig 
csak a SZIE fogja használni, vállalva annak  közmű költségét. A már megszüntetett 
gázellátás miatt a feltétlenül szükséges helyiségeket egyedi fűtéssel (pl. parafinolajos 
kályha) fogjuk télen üzemeltetni. 
Ipoly atya kifogásolta a ház számára ismeretlen fiatalok általi, hétvégi használatát, a 
heti  társasjáték  klub  22  óra  utáni  üzemeltetését,  esetenként  az  odajárók 
viselkedését,  öltözetét.  SzA  ígéretet  tett,  hogy  a  SZIE  a  kifogásokat  és  a  ház 
üzemeltetését,  személyi  használatát,  felügyeletét  felülvizsgálja  és  ősztől,  minden 
érintettnek megfelelő új rendet alakít ki.
Ipoly atya ígéretet tett,  hogy a SZIE nagyobb rendezvényeihez a Szent Imre ház 
közösségi  tereit  és  a  kertet,  az  eddigi  gyakorlatnak  megfelelően,  időben  történt 
egyeztetés után továbbra is ingyenesen használhatja.

HT-2012-06-04/1. A Választmány úgy határozott, hogy a SZIE a plébánia teljes 
kivonulása után a Szent István házat június 15. és augusztus vége között nem 
üzemelteti, a bejáratokat zárcserével, lakatokkal lezárja.  
Szavazás: az ekkor jelenlévő 5 választmányi tag közül 5-0-0. Elfogadva.

HT-2012-06-04/2.   A  Választmány  úgy  határozott,  hogy  ősztől  a  SZIE  saját 
szakosztályait  a  szükséges,  de  minimálisra  leszorított  helyiségekben 
üzemelteti. Emellett az egyesülethez kapcsolódó, eddigi külső használóknak is 
helyet  biztosít,  de  csak  közműköltség  hozzájárulás  fejében.  A  Választmány 
felkérte Márialigeti Katit és Bánki Zsoltot gondoskodjanak az előző határozat 
teljesüléséről és augusztus 1-ig készítsenek javaslatot a ház őszi takarékos és 
fegyelmezett  használatának  műszaki  feltételeiről,  várható  költségeiről  és 
használati, felügyeleti rendjéről.
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Szavazás: az ekkor jelenlévő 6 tag közül 5 igen-1nem ( Bánki Zs.) -0 tartózkodás. 
Elfogadva.

Ipoly atya hozzájárult, hogy indokolt esetben a SZIE tanya és a földszinti nagyterem 
közötti  falban,  az  egységes  használat,  temperálás  céljából  a  SZIE  ajtónyílást 
vágasson.

1.3 Stratégiai tervezés ( hivatkozás: 05. 07. 1.3 pont)
HT-2012-06-04/3.   A   Választmány  úgy  határozott,  hogy  a  SZIE  jövőbeli 
működtetéséhez Stratégiai tervet készít,  2013. márciusi határidővel,  pályázati 
fedezet elnyerése esetén külső szakértő bevonásával. A tervezést operatívan 
végző csoport tagjai: Török Tamás és Szesztai Attila, valamint maximum 1 fő 
SZIE  szakosztály-felelős  és  1  fő  fiatal  „dokumentátor”.   A  kb.  10  fős,  a 
részletdöntéseket  meghozó,  un.  kontrollcsoportot  a  Választmány  erre 
jelentkező tagjai és felkért további tagok fogják alkotni.
Szavazás: 4-0-4 ( Balázsné, Péceliné, Turcsányi M., Meszéna Zs. tartózkodott) Az 
Alapszabály vonatkozó előírása szerint, a levezető SzA igen szavazatával elfogadva.

Péceli  Éva  javasolta,  hogy  a  kontroll  csoportba  vonjuk  be,  az  ilyen  irányú 
tapasztalatokkal  rendelkező  Medvei  Juditot  is.  Márialigeti  Kati  a  Választmány 
felkérésére  vállalta,  hogy  a  SZIE  második  10  évének  „  stori”-ját,  a  működési,  
hatékonysági csomópontok hangsúlyozásával szeptember végéig megírja.

1.4 Ipoly  atya kérése:  kb.  10 fős beszélgetés a SZIE és a Plébánia jövőbeli 
együttműködéséről

Megállapodás született, hogy mind a SZIE, mind  Ipoly atya által kiemelten fontosnak 
ítélt megbeszélést június 14-én a plébánián tartjuk. Elfoglaltsága miatt Ipoly atya a 
találkozót később lemondta, arra új időpont kijelölése szükséges.

1.5 Szent Imre hét előkészítése 
 Ipoly atya tájékoztatta a választmányt, hogy a szokásos 2 napos búcsú ideje 2012. 
nov. 3-4. lesz, de az ünnep az ezt követő egész héten tartani fog és november 10-én 
a  hagyományos  SZIE  bállal  záródik.  Hozzájárult,  hogy a  SZIE  a  búcsúban saját 
sátort  állítson,  helytörténeti  kiállítást,  gyerekfoglalkozásokat,  gyerek  „tájfutást” 
rendezzen. A SZIE vállalta, hogy az ünnepi hétre két rendezvényt szervez a Szent 
Imre ház dísztermében: pl. Hagyományápoló népdal-est és Kerületi zenészcsaládok 
hangversenye, valamint a szokásos  SZIE bált a plébánia kéréseit is figyelembe véve 
szervezi meg.
Ipoly  atya  ígéretet  tett,  hogy  a  SZIE  felelősét,  Ságodi  Ildit  minden  plébániai 
előkészítő megbeszélésre meghívja.

1.6 NEA KK program-pályázatunk 
HT-2012-06-04/4.  A  Választmány  megtárgyalta  a  kiírás  speciális  feltételeit, 
támogatta a Szent Imre hét, a SZIE időslátogató szolgálat, a Baba-mama klub, a 
Művészet  szerelmesei  Szakosztály  és  a  Guriga  csoport  egy  buszos 
kirándulásának  költségeire  vonatkozó  pályázat  beadást,  és  felhatalmazta 
Meszéna Zsoltot  és Szesztai Attilát,  hogy a pályázatot  a legnagyobb nyerési 
eséllyel adják be a június 6-i határidőig.
Szavazás: 8-0-0. Elfogadva.
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1.7 Részvételünk a Morus nap-on 
Baráti  egyesület  partnerünk,  a  Mórusz  Tamás  Egyesület  június  8-i 
nagyrendezvényén  a  SZIE  képviseletére  Péceli  Éva   és  később  Balázs  Ottóné 
jelentkezett.
  
 2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1 Kilépő: Eiben Annamária. A Választmány a kilépést tudomásul vette.
2.2 Pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzat tábor-pályázatára, a nyári közös
      nagytábor költségeinek támogatására. 
2.3 SzA résztvett az induló „www. ittlakunk.hu” c. új bp-i honlap sajtótájékoztatóján, 

A  honlap-figyelésre,  kapcsolattartásra  Bánki  Zsolt  jelentkezett.  A  Választmány 
felhatalmazta Bánki Zsoltot, hogy a nyilvánosságnak szánt SZIE programokat az 
ittlakunk. hu honlap XI. kerületi alhonlapjára rendszeresen feltegye.

2.4  KVK  elszámolása: az Önkormányzat hiánypótlást kért, (MK, SzA).
2.5  Az önkormányzati képviselőtestület II. félévi üléstervére vonatkozó javaslatunkat
       beküldtük.
2.6 Sikeres aszfalt rajversenyt tartottunk közösen a plébániával május 20-án a
      templom előtt, köszönet     Csányi Tamás szervezőnek.
2.7. Török T. és Szesztai A. egyeztette Matolcsi János szakértővel a stratégiai 
      tervezés előkészítésének lépéseit. További egyeztetések szükségesek.
2.8. Márialigeti Kati új karácsonyi programokat javasolt, május 28-i kör e-mailjében.
2.9.  SzA május 17-én egyeztetett Ipoly atyával  aktuális ügyekben: Szent istván ház
      használata,  10 fős beszélgetés, nyilvános közösségi könyvtár beindítása, ősztől
      minden hónapban egy alkalom vasárnapi zsibongót továbbra is a  SZIE tartson,
      Szent Imre hét.
2.10SzA   levelet  küldött  a  polgármesternek  május  elején,  amelyben  javasolta 

Szentimrevárosi közösségi ház mielőbbi létrehozatalát  és ehhez felajánlotta a 
SZIE együttműködését.

3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek

3.1 Múltismertető a SZIE-szta részére (GP)
3.2 Az esedékes KSH jelentést mielőbb be kell benyújtani!  (RB)
3.3 Tavalyi KM elszámolása (CsT)
3.4 Idei KM létrehozása (CsT). Időközben létrejött a szerződés.
3.5 OTP aláírási jog változásának intézése, ( a bírósági Végzés beérkezése után 
lehetséges),  
      ( SI, BO, SzA).
 
4. Pénzügyek
4.1 A rögbi szakosztály korábbanmegszavazott egyedi támogatását 150 e Ft
       értékben       átutaltuk.
4.2  A Rögbi szövetség 45 e Ft-os számláját a szakosztály fizette.
4.3   A Wekerle Alapítvány 3000 Ft-os regisztrációs díját átutaltuk.
4.4  HT-2012-06-04/5. Párdányi Miklós tiszteletbeli tagunk búcsúztatására 20 e 

Ft  (átutalva),  és  a lebonyolított  aszfalt  rajzverseny költségeire 15 e Ft  e-
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mailben  már  megszavazott  költségek  vállalását  a  Választmány 
megerősítette.
Szavazás: 8-0-0. Elfogadva.
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