
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 2013. október 21-i üléséről

Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Péceli Gáborné, Ságodiné Molnár Ildikó, 
Turcsányi Mária, Szesztai Attila, Török Tamás választmányi tagok, Mergl K. Attila EB 
tag és Urbányi Zoltán a SZIE Fotós kör vezetője, Bánki Zsolt a SZIE honlap kezelője
Helye: Himfy utca, SZIE tanya
Kezdés: 20 óra

1. Aktuális teendők

1.1 SZIE Nyitott Szem fotóskör
A Választmány áttekintette a fotóskör működését. Sajnos a résztvevő fotósok száma 
csökken,  de  a  meghirdetett  2013.  évi  Naptár  Pályázat  várhatóan  sikeres  lesz 
(beadási határidő: nov. 15.). A fotóskör idén is megtartja a szokásos fotópályázatot  
és  a  templomi  kiállítást  a  pályázatnyertes  képekből,  a  kerületi  Önkormányzattal  
megkötött  Közművelődési  megállapodás  keretében.  A  Választmány  jelenleg 
időszerűtlennek ítélte a körtér árnyoldalainak kiállítás célú fotózását.

1.2 SZIE honlap
Bánki Zsolt javaslatára a Választmány a következő határozatot hozta:
HT-2013-10-21/1:  A  SZIE  honlap  tárhelyét  az  eddig  szívességként  kapott  
communio.hu-ról  átvisszük  az  üzembiztosabb,  fizetős  inter.hu-ra,  amit  bevált  
szolgáltató partnerünk, a Milton Média Kft. üzemeltet, éves költség 7.000 Ft. További  
kommunikációnkban  a  szie.org.hu-t  kell  honlap-címként  szerepeltetni,  de  
átirányítással a szie.communio.hu is működésben marad. Kapcsolattartó és honlap  
felelős:  Bánki  Zsolt,  aki  a  Választmány  felkérését  elfogadta. Szavazás:  6-0-0, 
elfogadva.

1.3 Fésületlen terjesztése
HT-2013-10-21/2: A Választmány úgy határozott, hogy havi Fésületlen kiadványunk  
nyomtatott  formájú terjesztését  2014.  január  1-vel  megszüntetjük,  és a terjesztés  
azután  kizárólag  e-mailben  fog  történni.  A  november-decemberi  számokban  
felhívással kell fordulni az eddig nyomtatott példányt kapó címzettekhez, hogy adják  
meg e-mail címüket, felelős: Mergl K Attila. Szavazás: 6-0-0, elfogadva

1.4 Tagrevízió
HT-2013-10-21/3:  A Választmány úgy határozott,  hogy a tagdíjfizetések részleges  
késedelme miatt,  az egyesület Tagrevíziót kezd. A revíziót  az Alapszabály szerint  
kell  lefolytatni,  legkésőbb  a  Közgyűlésig  be  kell  fejezni.  A  Választmány  egyedi  
tagdíjcsökkentési kérelmeket fogad és megvizsgál, a felhívó levél tervezetét Mergl K  
Attila készíti el, a lebonyolításért az ügyvezető felelős. Szavazás: 6-0-0, elfogadva.

1.5 Futó pályázataink
HT-2013-10-21/4: A Választmány felkérte és megbízta Balázs Orsit, Márialigeti Katit  
és Szesztai Attilát, hogy az időközben beérkezett igények és a pályázati lehetőségek  
egyeztetésével  aktualizálják  az  ügyvezető  által  2013.08.15-én  kiadott  pályázati  
tartalom tervezetet és támogatás elosztást, és véglegesítésre terjesszék a november  
18-i választmányi ülés elé. Szavazás: 6-0-0, elfogadva.
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1.6 Búcsú
A SZIE az idén is részt vesz a nov. 2-3-i Szent Imre búcsún, amelyen az egyesület  
népszerűsítése  mellett  gyerekfoglalkozásokat  tart  önálló  sátorrészben.  Felelősök: 
sátor  és  bútorzat  SMI,  gyerekfoglalkozások  TM,  MMK  és  Szabó  Tünde, 
ügyeletszervezés SzA.

1.7 Bíborosi vizitáció
Ipoly atya felkérte a SZIÉ-t is, hogy vegyen részt nov. 2-5. közötti bíborosi vizitáción. 
Az egyesület bemutatkozására nov. 4-én 16 órakor kerül sor, az egyesületet SzA, 
SMI, MMK, TT és MZs képviseli.

2. Postabontás, az elmúlt időszak eseményei

2.1 Új belépők
HT-2013-10-21/5:  Kertesi  Józsefné,  nyugdíjas,  ajánlók:  Szuhaj  Eszter  és  Mihály. 
Szavazás: 1-2 ( SMI, SzA)-3 (BKO, PG, TM), a Választmány a felvételt elvetette.
HT-2013-10-21/6:  Kertesi  Szilvia,  36  éves,  számítógépkezelő,  a  Guriga  csoport  
tagja, ajánlók: Szuhaj Eszter és Mihály. Szavazás: 5-0-1 (BKO), a Választmány a 
jelentkezőt a SZIE tagjai sorába fogadta. Erről írásban értesíti.
A  Választmány  szeretné,  ha  a  2008-ban  megszakadt  tagi  bemutatkozások  a 
Fésületlenben  újraindulna.  A  Választmány  felkéri  a  tagságot,  hogy  új  belépő 
ajánlásaiknál a jelentkezőtől kérjenek féloldalas bemutatkozást is, digitális formában.

2.2 Tagsági kirándulás
Az október 5-re tervezett  tagsági  kirándulást a választmány október elején e-mail 
szavazást követően lemondta. Azt a közösségépítésre alkalmasabb, részben szabad 
téri  programmal  jövő  év  áprilisban  szervezi  majd  meg.  Köszönet  Rátkai  László 
szervezőnek. A Választmány program javaslatokat kér.

2.3 Terményünnep
Az általunk kezdeményezett, sikeres templomi Terményünnep után, nagy létszámú 
családi tájfutást rendeztünk október 6-án a Feneketlen tó körüli parkban, köszönet 
Balázsné Orsinak a szokásos magas színvonalú szervezésért.

2.4 „Eszter-lánc”
Elindult a SZIE Eszter-lánc hagyományápoló gyerekfoglalkozás sorozat október 5-én 
a Kende utcában, köszönet Turcsányi Mária szervezőnek.

2.5 Ismerkedő est
Borkóstoló  keretében  ismerkedtünk  az  új  plébániai  családos  kisközösségek 
vezetőivel  október  11-én.  Köszönet  Kató  Csabának  a  program  előkészítéséért, 
levezetéséért.

2.6 Újbuda Feszt
Rajzkör tagjaink részt vettek az önkormányzat  által  meghirdetett  Újbuda Feszt,  in 
memoriam Csontváry rendezvénysorozat október 19-i Nyitott festőműhelyén.

2.7 A NEA egyedi támogatási szerződés
A szerződést beadtuk, várjuk véglegesítését.
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2.8 Átláthatósági Nyilatkozat
Önkormányzati  kérésre  Átláthatósági  Nyilatkozatot  adtunk  a  2012.  évi  KVK 
pályázatunk elszámolásához.

2.9 Rendezvények bejelentése
A NEA pályázatokhoz a rendezvények bejelentését kérték, végzi: SzA.

2.10 Főváros 2012. évi pályázata
Antalik J. intézte a Főváros 2012. évi pályázata elszámolásának a kiíró által kért 
kiegészítését.

3. Elmaradt ügyek

3.1 A Szieszta múltjának ismertetője (Gilyén P.)

3.2 Stratégiai terv újraindítása szervezés alatt.

Melléklet: Jelenléti ív

2013. 10. 30.  Szesztai A.
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