
Jegyzőkönyv

a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának
2011-12- 05-i üléséről

Jelen  vannak:  Szesztai  Attila,  Ságodiné  Molnár  Ildikó,   Újlaky  Eszter,  Urbányi 
Zoltán, Balázs Orsolya, Meszéna Zsolt, Szabó Mónika választmányi, 
Dobos  Kornél  ellenőrző  bizottsági  tagok,  valamint   Márialigetiné 
Makhult Katalin, Adamisné Szánthó Judit, Csányi Tamás, Kató Csaba 
tagok, a mellékelt Jelenléti ív szerint

                    
 1. Aktuális teendők

1.1  Bálszervezők munkájának elismerése, a bál értékelése 
 MZs  beszámolója:  A  Szent  Imre  gimnázium  ingyen  biztosította  a  termet.  Két 
műszaki és két konyhás segítő kapott óradíjat, a rezsihez hozzájárultunk, költségét 
tekintve nullszaldós lett a bál. A jövőben is itt és így szeretnénk a bált szervezni. A 
büfé lehetne szebb, jobb. A műsor idén is színvonalas volt. Ipoly atya kérése: Jövőre 
egy hétig tart majd a búcsú és a bál lesz a lezárása, csúcspontja. 
A  Választmány  megköszönte  a  szervezők  sok,  áldozatos  munkáját,  amit  a 
VesesKépesKönyv 1-1 példányával és kis ajándékkal is honorált.
 
1.2  Szakosztályi ügyek: Érintős rögbi  
KCs tájékoztatója: Az idei  világbajnokságon Magyarország amatőrként vett részt, a 
SZIE csapatából 9-en voltak a magyar válogatott tagjai. A Darvaknak most kb. 50 fix 
tagja van, több korosztályban. Jövőre EB lesz Olaszországban, arra készülnek. A 
szakosztály  legnagyobb  gondja  a  magas  pályabérleti  díjak  és  a  szerelés, 
amelyeknek idei kifizetésében nagy segítséget nyújtott a SZIE által elnyert 700 e Ft 
pályázati támogatás. SzA felkérte a vezetőt néhány arra érdemes fiatal beléptetésére 
a SZIÉ-be. KCs szerint jó lenne a válogatottból is tagokat toborozni az Egyesületbe. 

1.3  KVK pályázatunk 
 SzA:  Az  önkormányzati  pályázatot  a  határidő  előtt  beadtuk,  de  a  számunkra 
kedvező eredményhirdetésre  az ígért  időponthoz képest  csak két  hetes  késéssel 
került csak sor. A rendezvény SZIÉ-hez méltó előkészítésére, megrendezésére már 
nincs  elég  idő,  több  résztvevő  már  visszalépett,  ezért  a  pályázattól  való  elállást 
javasolta.  HT-2011-12-05/1: Az egyesület eláll a pályázattól. Szavazás:  5-2-0 (MZs, 
BO), megszavazva.
Megjegyzés: A dec. 7-én megtartott önkormányzati egyeztetésen az Önkormányzat 
felkérte az egyesületet, hogy ne álljon el a pályázattól,  hanem hasonló programot 
valósítson meg 2012 Húsvéthoz kapcsolódva.

1.4  Karácsonyfadísz-készítő gyermekverseny 
A  korábbi  határozatnak  megfelelően  Szentimreváros  ált.   iskoláiban  és  a  SZIE 
fórumokon hirdetjük meg a versenyt. Eredményhirdetés és díjátadás dec. 23-án 17 
órakor  lesz a templom előcsarnokában. Felelős: SMI

1.5  Új pályázati lehetőségek:
 - NEFMI pályázat, max. 1,5 millió Ft, „Családbarát közgondolkodás”, hi. dec. 22. Az 
előkészítésért felelős. MZs.
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 - új TÁMOP pályázat, 10-50 m Ft, „Család,gyermekvállalás”, hi. jan. 6. A pályázat  
elkészítése és megvalósítása  1-2 fő  főállású alkalmazottat  is  igényelne,  akiknek 
hiányában nem adunk be pályázatot.

1.6  Tavaszi programfüzet. 
Januárban állítjuk össze és jelentetjük meg, felelős UZ. A terjesztésre a korábbinál  
nagyobb figyelmet kell fordítani.

1.7  Placid atya születésnapi köszöntése. 
A kórházban meglátogatjuk és felköszöntjük, (StrK, UZ, SzA).

1.8 Évfordulós Fotó-vers album: VersesKépesKönyv
A SZIE a 600 pld-ból 100 pld-t  fenntart a 2011-ben munkát végző tagjai, támogatói 
és  tavaszi  előadói  részére,  a  többi  a  templomban  a  misék  végén  kiosztható, 
(önköltség 1400 Ft). 
A Választmány köszönetét fejezte ki Csányi tamásnak és Urbányi Zoltánnak a magas 
színvonalú kiadványért.

 2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1 Az Önkormányzat 11. 16-i Szociális kerekasztalán jelentkező híján nem vettünk 
részt. Újra kell szervezni a szociális és az oktatási csapatot, (SzA).

2.2 Az egyesületet Ujlaky Eszter képviselte a 10. 27-i Keresztény civil Szervezetek 
Fórumán: Főbb témák : kiszámítható családpolitika, erős szociális támogatás a 
családoknak, szülők támogatásának kötelessége, lelki egészségre való nevelés.

2.3 SZLH 11. 18-19. A Karolina Egyesület által összeállított sikeres rendezvényen a 
SZIÉ-ből kevesen vettek részt.

2.4 Önkormányzati  ülésterv  javaslat  beadva,  LMP  megkeresése  elutasítva,  a 
Közmeghallgatáson SzA vett részt.

2.5 A Civil Fórum keretében beadott körtéri javaslatainkat a főváros elutasította, az 
Önkormányzatban megtartott „Körtéri Csúcs” nem hozott eredményt.

3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek

3.1 Honlap megújítása, BZs, folyamatban.

4. Pénzügyek

4.1 A folyamatban lévő pályázatokat  a  felelősöknek határidőre  el  kell  számolniuk, 
(max. dec. 20., pm. keret dec. 24.)

4.2  Az  Ifjúsági klub pályázati támogatás nélkül működik, költségeit a SZIE viseli.
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