
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2013. március 18-i üléséről

Jelen vannak: Péceli Gáborné, Ságodiné Molnár Ildikó, Turcsányi Mária, Bánki 
Zsolt, Szesztai Attila, Török Tamás választmányi tagok, Mergl K. Attila EB tag és 
Márialigetiné Makhult Katalin szakosztályvezető
Helye: Kende utca

1. Aktuális teendők

1.1 A Közgyűlés előkészítése
Az időközben lefolytatott  e-mailes szavazás szerint  a  Szakosztályi  beszámolóban 
szerepelhet  az  önkéntes  munkát  végző  tagok  neve.  A  Szakosztályi  beszámolót 
időközben  kiegészítettük  a  kimaradt  SZINT  tábor  beszámolóval.  Rozványi  B.  és 
Szesztai A. az Alapszabály módosítási javaslatba beépítette az új Civil törvény által  
előírt formai változásokat is. Mivel a 2013. évi terv Személyi költség előirányzatára az 
időközben  e-mailen  lebonyolított  szavazás  megosztott  eredményt  hozott,  a 
javaslattevő ügyvezető erre vonatkozó javaslatát visszavonta.
HT-2013-03-18/1. Időközi e-mailes szavazás alapján a Választmány a Közgyűlésnek 
elfogadásra  javasolja  a  Számviteli  beszámoló,  közhasznúsági  melléklettel  c. 
dokumentumot. Szavazás 8-0-0. Elfogadva.
HT-2013-03-18/2.  A  Választmány  úgy  határozott,  hogy  a  választmányi  tagság 
esetleges 2 éves időtartamra való megváltoztatását és fedezet rendelkezésre állása 
esetén adminisztrátor alkalmazásához személyi költség tervbe iktatását a Közgyűlés 
elé terjeszti döntésre. Szavazás: 6-0-0. Elfogadva.

1.2 Kende utcai lakókkal való találkozó, március 22. 18 óra
A Választmány előkészítette a tervezett találkozót.

1.3 Közgyűlés, Kende u. szentelője, március 24. 15 óra
A Választmány előkészítette a tervezett programot, kiegészítve azt Stróbl Kati méltó 
búcsúztatásával.

1.4 Esetleges új közgyűlés, április 7. Szent Imre ház 15 óra
A Választmány előkészítette a valószínűsíthető programot.

1.5 NEA Program pályázat, h.i.: 03. 25.
A Választmány megtárgyalta a 2013. évi  pályázás stratégiáját, miszerint az egyes 
tervezett  programokat  a  legnagyobb  nyerési  esélyt  nyújtó  pályázatban  kell 
szerepeltetni.  Ennek  megfelelően  a  NEA  szakmai  pályázatba  a  Baba-mama,  a 
gyerekprogramok, az Időslátogató szolgálat, az Angyali nagyi szolgálat, a Szent Imre 
klub, a Társasjáték klub, az SZLH, egy Szent Imre napok alatti gyermekhangverseny, 
a  Rajzkör,  a  Fotókör,  a  Népdalkör,  a  Kende u-i  kiállítások és  a  tagság számára 
szervezendő két buszos kirándulás szerepeljen a közvetlenül kapcsolódó járulékos 
költségekkel.

1.6 Norvég civil alap pályázat, h.i.: 04.19.
A  pályázatba  kerülő  programokról,  költségekről  a  következő  Választmány  fog 
dönteni. Javasolt ülésnap. április 8. 20 óra Kende u.

1.7 Önkormányzati KM és várható pályázatok
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A KM előkészítés alatt áll. Várható egyéb pályázatok: kulturális, szociális (új), civil 
szervezeti (új), környezetvédelmi „jeles napok”. Az érintett szervezők közvetlenül 
figyeljék a kiírások megjelenését!

1.8 Pénztárkezelés ideiglenes átadása
HT-2013-03-18/3.  Adamis  Jutka  betegsége  miatt  a  Választmány  az  egyesület 
pénztárának  ideiglenes  kezelésére  Ágostházy  Katalin  kérte  fel,  aki  a  feladatot 
elvállalta. Szavazás: 6-0-0. Elfogadva.

1.9 Egyesületi nap 
A  korábban  májusra  tervezett  Egyesületi  napot  a  Választmány  szeptemberre 
halasztotta a buszkirándulás kellő színvonalú előkészítése érdekében. Mergl Attila 
javaslatára a szervezésre a korábbi sikeres szervezőket kérjük fel.

1.10 Ifjúsági pályázat
A Választmány Péceli Évát kérte fel a Bírálóbizottság elnöki teendőinek ellátására.

2. Postabontás, az elmúlt időszak eseményei

2.1 Az Ifjúsági pályázat megjelent az Újbudában is.
2.2 A Választmány elfogadta a KVK program szórólapján, újabban az Ifjúsági 
pályázat szórólapján is használt „Virágos kert” dizájn elem általános alkalmazását.
2.3 A Választmány tudomásul vette, hogy az ügyvezető a  „Fiatalok a Polgári 
Magyarországért díjra” egy a plébániához tartozó ifjúsági csoportot terjesztett fel.

3. Folyamatban lévő ügyek
3.1 Szieszta múltidéző írás elkészítése, GP
3.2 1% előnyomott lapját a közgyűlési meghívókhoz csatoljuk, BZs
3.3 A Facebookhoz való csatlakozás vizsgálata, SMI
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