
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2012- 01- 09-i üléséről

Jelen vannak:  Ságodiné Molnár Ildikó,  Urbányi Zoltán, Balázs Orsolya, Meszéna 
Zsolt,  Szabó  Mónika,  Szesztai  Attila  választmányi,  Mergl  K  Attila 
ellenőrző  bizottsági  tagok,  valamint   Márialigetiné  Makhult  Katalin, 
Szuhaj  Eszter,  Adamisné  Szánthó  Judit,  Lengyelné  Stróbl  Katalin, 
Csányi Tamás  tagok, a mellékelt Jelenléti ív szerint

1. Aktuális teendők

1.1 2011. évi elszámolások
A 2011-ben elnyert pályázatokkal a felelősök elszámoltak az Önkormányzat felé. 
Az  éves   belső  elszámolást  SMI  és  SzE  már  teljesítette,  CsT  a 
VersesKépesKönyv elszámolását az ülésen átadta, SzT, MMK, BO, KCs, MZs 
és CsT az éves elszámolást max. 01 20-ig adja át a könyvelésnek.

1.2 2012. évi kulturális pályázatok
HT-2012-01-09/1.:  Az  Önkormányzat  01.  16-i  határidejű  kulturális 
pályázatára a következő pályázatokat adjuk be:
1. Rajz- és festőszakkör működési költsége,  SMI
2. Baba-mama kör működési költsége,            SzT
3. Zöld-kör tevékenységének fejlesztése ,       NG, BO
4. Fotókiállítás (a szokásos templomi kiállításon kívül), UZ
5. SZIE bál,                                                          MZs
6. Nyári tábor,                                                     MKA  (SzE)

       Az Ifjúsági Klub működési költségére a Plébánia pályázik.
       Szavazás: 6-0-0, elfogadva.
       A pályázatok aláírására 01. 16-án, hétfőn, reggel 8 órakor kerül sor a SZIE    
       tanyán.
       CsT megkezdi az egyeztetést a 2012 évi Közművelődési megállapodásról.

1.3 KVK pályázat. 
HT-2012-01-09/2.:  Az  elnyert  támogatású  KVK  programot  Húsvétra 
átdolgozva megtartjuk, a pályázattól nem állunk el.  Felelős: SzA, MMK

       Szavazás: 6-0-0, elfogadva.

1.4 Szakosztályi ügyek: Guriga
SzE tájékoztatást adott a folyó és tervezett programokról, a Guriga szakosztály 
rendben  működik  és  továbbra  is  igényli  a  Szent  István  ház  nagy  helyiségét 
havonta egy alkalommal. A ház lezárása esetén klub találkozóikat a Szent Imre 
ház fszt-i nagytermében is meg tudnák tartani.

1.5 Tavaszi programfüzet
HT-2012-01-09/3.: A szakosztályfelelősök max. 01. 28-ig küldjék meg tavaszi 
programtervezetüket UZ részére, aki az összeállítás és a nyomdai munka 
után  a  02.  06-i  következő  választmányi  ülésre  hozza  el  az  1000  pld-t, 
szétosztásra.       
Szavazás: 6-0-0, elfogadva.
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1.6  Tavaszi helyiséghasználat
       MZs és MMK vállalta, hogy elemző számítást készít a Szent István ház egyes   
       helyiséghasználatának 2011. évi és  várható, 2012. tavaszi közmű költségeiről,  
       A számítás eredménye alapján  Ipoly atyával közösen döntünk a ház további  
       részleges  használatáról,  vagy  lezárása  esetén  a  SZIE  programok 
elhelyezéséről.

1.7  Külső kapcsolataink bővítése
Ipoly atya javaslatára kapcsolatba lépünk a dr. Batthyány László Orvoskör 
Egyesülettel. Faigl Ilona elnököt CsT keresi meg.

       
1.9   Placid atya köszöntése

       Placid  atyát  születésnapja  alkalmából  –  kímélése  érdekében-, 
üdvözlőkártyával  és  a   VersesKépesKönyv    egy  tiszteletpéldányával 
köszöntjük, SMI.

1.10. A LÉPCSŐ húsvéti számának költségátvállalása , CsT javaslata
   HT-2012-01-09/4.  Az  egyesület  –  a  Plébánia  egyetértése  esetén-, 
átvállalja a   Plébániától a húsvéti Lépcső szám megjelentetési költségét, 
92  e  Ft  összegben.  Lehetőség  esetén  az  egyesület  saját  anyagokat  is 
szeretne elhelyezni a kiadványban.
Szavazás: 6-0-0, elfogadva.

 2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1   Karácsonyfa-dísz készítő gyermekverseny
        A  verseny  sikeres  megrendezéséről  SMI  adott  tájékoztatást.  A 
Választmány köszönetét fejezte ki a szervezőknek: SMI, CsT, BO.

2.2   NEMFI pályázatot időhiány miatt nem adtunk be.

2.3   VersesKépesKönyv kiadása
        A Választmány köszönetét fejezte ki CST-nek és UZ-nak a magas színvonalú 
        munkáért. Második kiadást egyenlőre nem adunk ki.

2.4. Az Önkormányzatnak beadott javaslataink közül, a képviselő testület csak az 
Éjszakai   gyermekorvosi  ügyeletet vette I. félévi napirendjére.

2.5 Kéthelyi Miklós bállal kapcsolatos értékelő levelét SzA megválaszolta, 
fogadható kritikáit figyelembe vesszük a 2012. évi bál előkészítésekor.
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