
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2012. 09. 03-i üléséről

Jelen vannak:  a Választmány minden tagja  (Török  Tamás később csatlakozott), 
Dobos Kornél az EB képviseletében és Márialigetiné Makhult Katalin
Helye: SZIE tanya

 1. Aktuális teendők

1.1 Szent István ház őszi használata 
Bánki Zsolt és Márialigeti Katalin előzetesen e-mailben adott javaslatot az épület 
önálló,  gazdaságos  használatának  feltételeiről.  A  Választmány  egyetértett 
abban, hogy a SZIE csak az egybenyitott SZIE tanyát és a hittantermet, valamint  
esetenként  a  pinceklubot  fogja  saját  költségére  működtetni,  az  épület  többi 
részét téliesítve zárva tartja. A működtetés felelőse, koordinátora: Bánki Zsolt. 
BZs vállalta, hogy eljár a Gázműveknél a gázellátás részleges visszaállításának 
ügyében.
 SzA az ülést követően egyeztette Ipoly atyával a szerda esti Társasjáték klub 
további  működtetésének  feltételeit:  SZIE  felelős  Varga  Dávid,  felügyeli  BZs, 
bejárás  próbaképpen  a  Villányi  úti  bejáraton  VD  személyes  felügyeletével,  
legkésőbbi zárási időpont 23 óra, 
A SZIE saját szakosztályai  ingyen használhatják a helyiségeket, a külsősöktől 
fűtési hozzájárulást kérünk. A külsősök felügyeletét egy-egy SZIE vezető látja el: 
„Otthon segítünk”- Balázs Orsi, zenekarok - Márialigeti Kati, Török Csaba ifjúsági 
foglalkozásai  -  Török  Tamás.  Saját  kulcsot  csak  az  érintett  SZIE 
szakosztályvezetők  kapnak,  másoknak esetenként  kell  a  kulcsot  felvenni   és 
aznap, vagy legkésőbb másnap visszaadni.
HT-2012-09-03/1. A Választmány úgy határozott, hogy külsős csoportok a 
Szent István házat  a fűtési  idényben 500 Ft/óra fűtési  hozzájárulás mint 
adomány megfizetése mellett  használhatják. Szavazás: 7-0-0. Elfogadva.

1.2 Kettős könyvelés 
SzA tájékoztatta  a  választmányt,  hogy Adamis  Jutka  továbbra  is  ingyenesen 
vállalta  az  egyesület  könyvelésének  előkészítését,  a  pénztárosi  feladatok 
ellátását.  Ágostházi  Kati  pedig az új  civil  törvény által  előírt  kettős könyvelés 
félévenkénti egyenlőre ingyenes összeállítását az előkészített anyagok alapján.
HT-2012-09-03/2.  A  Választmány  megbízza  Adamis  Jutkát  a  pénztárosi 
feladatok  ellátásával  és  a  könyvelés  előkészítésével,  Ágostházi  Katit  a 
kettős könyvelés félévenkénti elvégzésével, Rozványi Balázst a könyvelés 
ellenőrzésével és az előírt éves gazdasági jelentések elkészítésével.
Szavazás: 7-0-0 Elfogadva.

1.3 Szent Imre hét előkészítése  (ld. 2012-06-04-i JK 1.5 pont, Ipoly atyával utólag 
egyeztetve)
A búcsúban saját sátort állítunk SZIE kiállítással, gyerekprogramokkal, felelőse 
Ságodi Ildi. A korábban tervezett két Szent Imre héti rendezvényt összevonjuk. 
november 8-án, csütörtökön 18 órai kezdettel Népdal estet rendezünk a plébánia 
dísztermében  saját  Népdalkörünk  és  Szent  Imrés  zenélő  családok 
közreműködésével, felelős: Turcsányi Mária.  Záróprogram a SZIE bál nov. 10-
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én. Az utólagos egyeztetésen Ipoly atya felkérte a SZIÉ-t, hogy 2013-tól a teljes 
Szent  Imre hetet  a búcsúval  együtt  a SZIE rendezze,  a plébánia a liturgikus 
szolgálatot látná el.

1.4 Őszi programfüzet - Új őszi SZIE programok
 Zsibongó kisiskolások részére: okt. 14.  10 óra Népi körjátékok a Feneketlen tó

     melletti játszótéren (!),  nov. 24. nagyobbaknak Nemzeti Galéria, kisebbeknek
     agapékészítés a lelkigyakorlatozó szülők számára, dec. 2. vagy 9. hagyományos
     Családi tájfutás. Felelős: Márialigeti Kati.  Az idén is megtartjuk a Karácsonyfadísz
     készítő gyermekversenyt, felelős : Ságodi Ildi.
     Az őszi programfüzetet max. 2 héten belül megjelentetjük, felelős Balázs Orsi.

1.5 Szent Imre tábor értékelése
A résztvevők beszámolója és a szervezők Mergl Attila által összeállított részletes

     értékelése      alapján a Választmány a plébániával közös szervezésű nyári 
     nagytábort    sikeresnek minősítette és köszönetet mond a szervezőknek. Török 
    Tamás    tájékoztatást adott a plébánia aznapi, összességében szintén pozitív
     értékeléséről.

1.6 „Házat, hazát” mozgalom
SzA tájékoztatást adott a Házat, hazát Egyesület tevékenységéről, amely fiatalok 
kaláka rendszerű saját  ház építését  szervezi.  SzA megkeresi  az egyesületet, 
indulnak-e Budapest környéki projektek is a közeljövőben?

1.7  SZIE lista
HT-2012-09-03/3.  A nyár  folyamán működésképtelenné vált  levelezőlistánkat, 
amelynek újraindítását a korábbi szolgáltató nem vállalta,  max. 10 000,- Ft + 
ÁFA  /  év  díjért  a  továbbiakban  új,  célszerűen  kiválasztott  vállalkozóval 
üzemeltetjük. Felelős: Mergl K. Attila    Szavazás 8-0-0. Elfogadva.

 2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1  HT-2012-09-03/4  A  Választmány nyáron  e-mailes  szavazással  felkérte  az 
ügyvezetőt  nyújtson  be  kérelmet  a  Kende  u.  12.  sz.  alatti  helyiségcsoport 
ingyenes bérlete érdekében.  E-mailes szavazás: 7 igen, 1 nem (MZs), Elfogadva 
A levelet beadtuk, a Gazdasági Bizottság várhatóan szeptember 18-án tárgyalja az 
ügyet.

2.2 A tábor támogatására két önkormányzati pályázatot nyertünk (Gurigások részére 
50 e Ft, külön a  táborra 74 e Ft).  A két pályázat elszámolását augusztus végén 
határidőre beadtuk.

2.3 A  2011  évi  KVK  támogatás  elszámolásának  kért  hiánypótlását  beadtuk,  az 
Önkormányzat az elszámolást elfogadta.

2.4 A táborra alszámlát nyitottunk az OTP-nél, könyvelését Ágostházi Kati végzi.

2.5 A tavalyi Közművelődési megállapodás (KM) és a 2011 évi többi támogatás 
elszámolását az Önk. elfogadta
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2.6 Az idei KM 1 millió Ft értékben létrejött, a támogatás 50%-át az Önkormányzat 
átutalta.

2.7 Rozványi B. az előírt KSH jelentést benyújtotta.

2. 8 A  Morus napon Balázs Orsi és Péceli Éva képviselte az egyesületet.

2.9 Török Kati Szentimrevárosi 60+ szervezésébe kezdett, amit a SZIE támogat.

2.10  Urbányi Z. meghirdette az idei Fotópályázatot, az Újbudában is megjelent.

3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek

3.1  Múltismertető a SZIE-szta részére (GP)

3.2  OTP  aláírási  jog  változásának  intézése:  a  Fővárosi  Bíróság  új  formájú 
nyilatkozatot kért a leköszönő és az új ügyvezető-helyettestől.  Ezeket beadtuk,  a 
Végzés augusztus végén megérkezett.  (SzA, BO, SMI)

4. Pénzügyek

4.1 A Zöld kör önkormányzati támogatása júliusban megérkezett, felhasználható (80 
e Ft. Felelős: Nemes Gábor

4.2 A tábori alszámla könyvelését mielőbb le kell zárni, majd a számlát meg kell 
szüntetni. Felelős : Mergl K. Attila
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