
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2013. június 17-i üléséről

Helye: Kende utca
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Mergl K. Attila, Török Tamás, Turcsányi Mária 
választmányi tagok, Rátkai László meghívott

1. Aktuális teendők

1.1 Az Ifjúsági klub jövője: Stibrányi Marci nem válaszol a megkeresésekre, pedig jó lenne tisztázni 
az elképzeléseket.

1.2 A Választmány és a Szakosztályvezetők, szervezők kapcsolatának erősítése, intézményesítése: 
Török Tamás szerint a szakosztályi összekötőknek jobban aktivizálni kellene magukat. Gyakran 
megkeresni a szakosztályvezetőt vagy programfelelőst, nem számonkéréssel, hanem a segítés 
felajánlásával. Ha valaki át akarja örökíteni a programját, segíteni kell az utód megtalálását, és 
annak a SZIE-hez kötődésének kialakítását. Katalizálni kell a programok felkerülését a honlapra. 
Időnként hívjuk el a vezetőket, hogy legyen alkalmuk beszámolni a programok sikeréről, 
nehézségéről, és kitalálni a nyújtható segítség módját!

1.3 Kende u. júliusi csütörtöki felügyelet: július 4-ét és 18-át Török Tamás elvállalta.

1.4 Búcsú, SZLH, SZIE bál időpontja: Sok szempont hátráltatja az időpontok optimális 
kiválasztását (halottak napja, plébániai programok, terem foglaltsága). Egyelőre az SZLH tűnik 
biztosnak: november 8., Szt. Margit Gimn.

1.5 Szeptember 8-i, tagi buszkirándulás: Rátkai László majdnem kész útitervvel jött közelebbi 
célpontokkal (Várpalota, Trianon múzeum, és környékén lévő látnivalók – anyagilag és időben ez a 
célszerű), közben Váczi Péter távolabbiban gondolkodott (Pécs környéke, amely még felfedezésre 
vár). Még döntésre kell jutni.

1.6 Kati nevezése a „Jó embert keresünk” pályázatra: MMK életműve jól illik erre a pályázatra. 
Anyagot kell gyűjteni hozzá.

1.7 Szent István házi csőtörés kijavíttatása: Vagy fel kell ásni, vagy műszeres bemérést kell kérni a 
hibahelyen. B. Zsolttól tudunk majd tájékoztatást kapni.

2. Pénzügyek:

Az Önkormányzati pályázaton működésre 600 ezer Ft helyett 300 ezret kaptunk. A helyzet 
ismeretében nem lehet okunk panaszra. A programok megvalósítására 740 ezer Ft pályázott összeg 
helyett 400 ezret szavaztak meg nekünk. Az ügyintéző várja, hogy a kisebb összeg tudatában mit 
húzunk ki a kérelmezett tételek közül, ezt gondoltuk végig közösen. A kompromisszumos tervet 
eljuttatjuk a pályázat kezelőjéhez.
 
Egyéb:

Egry Zsuzsától el kellene kérni a képviselőtestület névsorát és elérhetőségüket a Fésületlen nekik 
szánt terjesztése érdekében.


