
Jegyzőkönyv

a Szentimrevárosi Egyesület 2014. március 17-i választmányi üléséről

Jelen  voltak:  Balázsné  Krasznai  Orsolya,  Márialigetiné  Makhult  Katalin,  Péceli  Gáborné,  Ságodiné
Molnár Ildikó, Turcsányi Mária, Szesztai Attila választmányi tagok és az 1.1 és 1.2 napirendi pontok
alatt Szuhaj Eszter.    Az ülés helye: Kende utca

1. Jelenlegi tennivalók, döntések

1.1 A közgyűlés előkészítése
A Választmány döntése szerint az e-mail címmel rendelkező tagoknak e-mailben, a többieknek
postán  küldjük  a  meghívót.  A  Választmány  levezető  elnöknek  Adamis  Gézát,  jkv.  vezetőnek
Ságodiné Molnár  Ildikót  jelöli  a  Választmány.  A  választmány személyi  jelöléseket  tett  a  jelölő
bizottság elnökének. A március 30-ára meghirdetett első forduló várhatóan eredménytelen lesz, a
megjelentek  rajzkörünk  kiállítását  tekinthetik  meg  és  Szentimrevárosi  vetélkedőt  szervezünk
részükre,  szervező  Balázs  Orsi.  Az  előterjesztendő  2014.  évi  tervben  a  várhatóan  jelentősen
csökkenő pályázati támogatás miatt a tervezett bevétel és kiadás egyformán 3250 e Ft legyen. 

1.2 Kapcsolat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel
Szuhaj  E.  és  az  ügyvezető  tájékoztatást  adott  az  MKNE  jelentkezéséről,  a  kerületi  honlapon
megjelent  programjairól  és  a  márc.  11-i  Gellért  fürdői  programjáról.  Az  MKNE  április  12-én
délelőtt találkozót szervez a XI. kerületi civil szervezetek részére az önkormányzatnál, amelyen a
SZIE és remélhetően a SZIE Zöld köre képviselteti magát (Szuhaj E., Szesztai A., Nemes G., bárki
jelentkező). Szervező: SzA.

1.3 Tagrevízió
HT-2014-03-17/1.  Mivel  a  tértivevényes felszólításra  a  megadott  határidőig  nem jelentkeztek,
vagy az értesítést nem vették át a Választmány törli a tagságát a következőknek: Arató Balázs,
Göttinger Pál, Molnárné Bognár Éva, Németh Ágnes, Pánics István dr., Pintér Erzsébet dr., Tóth
Katalin. A Választmány úgy döntött,  hogy a felszólításra nem jelentkező, de korábban jelentős
munkát végző tagokat a választmány tagjai informálisan még egyszer megkeresik. Szavazás: 5-0-1
(MMK), elfogadva.

1.4 Új akció: papír és használt eszközök gyűjtése
Márialigeti  Kati  javaslatára,  rokon  szervezet  akciójának  támogatásaként,  új  papír  és  használt
háztartási eszközök gyűjtést szervezünk a Szent István házba. Szervező Márialigeti Kati.

1.5 Tagsági buszos kirándulás
Emil atya jelzését figyelembe véve a kirándulást május 11-ére szervezzük. Szervező: Török Tamás.
2. Postabontás, az elmúlt hónap eseményei

2.1 Új  belépő  T-2014-03-17./2.  A  Választmány  a  SZIE  tagjainak  sorába  választotta  a  tagságot
kérelmező  Veér  Károlyt,  szül.  1944,  a  SZIE  Rajzkör  tagja,  ajánlók:  Ságodi  Ildi,  Szesztai  Attila.
Szavazás: 6-0-0, elfogadva.

2.2 A sikeres Szalay József kiállítás után a SZIE Rajzkör kiállítása március 18-án átköltözik a SZIG-ból a
Kende utcába.

2.3 A NEA programpályázatunk 550 e Ft-ot nyert, a kért 1 millió Ft összeget át kell strukturálni. Nagy
figyelmet kell szentelni a most megjelenő önkormányzati pályázatoknak. 

Összeállította: Szesztai Attila


