
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2012- 02- 06-i üléséről

Jelen vannak:  Ságodiné Molnár Ildikó, Krasznainé Balázs Orsolya, Ujlaky Eszter, 
Meszéna  Zsolt,   Bánki  Zsolt,  Szesztai  Attila  választmányi  tagok, 
Dobos Kornél ellenőrző bizottsági tag,   Márialigetiné Makhult Katalin, 
Nemes  Gábor  és  Kriváchy  Ákos  meghívott  programfelelősök  a 
mellékelt Jelenléti ív szerint

1. Aktuális teendők
1.1 2011. évi elszámolások

A Választmány  felkérte az érintett programfelelősöket, hogy a 2011. évi belső 
elszámolásukat legkésőbb február 15-ig adják át Adamis Jutkának.

1.2 Felkészülés a 03. 25-re tervezett Közgyűlésre
HT-2012-02-06/1: A Választmány határozata szerint az évi rendes, tisztújító 
közgyűlést március 25-én, vasárnap 14 órai kezdettel tartjuk a Szent Imre 
ház dísztermében, (az esetleges megismételt közgyűlés kezdési ideje 14.30 
óra).  A Választmány Szuhaj  Esztert  kérte  fel  a  jelölések  koordinálására. 
Szavazás: 6-0-0, elfogadva.
A  választmányi  tagok  a  jelölést,  a  felelősségi  körükbe  tartozó  szakosztályok 
vezetőinek, aktív tagjainak telefonos megkérdezésével támogassák !
       A Választmány a szavazatszámlálás ideje alatt,  az írásban is kiadott, 
kivetített  információk  szokásos  szóbeli  ismertetése     helyett  kerekasztal-
beszélgetéseket  szeretne  tartani  az  egyesület  működésének  aktuális 
kérdéseiről.

1.3 Szakosztályi ügyek
Zöld  kör:  Nemes  Gábor  tájékoztatást  adott  a  Zöld  kör  környezetvédelmi 
szakosztály működéséről és az április 22-ére, a Föld napjára és egy következő 
alkalomra,  egy  általa  vezetett  új  környezetvédelmi  egyesülettel  közösen 
szervezett új előadás-programról.
SZIEszta: Kriváchy Ákos jelenlegi programszervező (nem SZIE tag) kijelentette, 
hogy  a  korábban  a  SZIE  által  beindított  évi  kétszeri,  fiataloknak  szervezett 
rendezvényt  néhány  éve  a  SZIE  –től  teljesen  függetlenül  szervezik 
magánerőből,  a  SZIE  közreműködésére  a  jövőben  sem  tartanak  igényt.  A 
Választmány felkínálta  a szervezőnek,  hogy a program beindításáról  írásbeli 
tájékoztatót  készít  és  ad  át,  amit  a  szervező  elfogadott.  A  Választmány 
megvizsgálja a kialakult helyzetet és a vizsgálat eredménye alapján dönt.

1.4 Tavaszi programfüzet
A Programfüzet  nem készült  el  az  ülés  idejére,  ezét  annak szétosztására  új 
intézkedés szükséges, felelős SzA. 

1.5 Tavaszi helyiséghasználat
MMK és MZs véglegesíti a Szent István ház 2011 évi tény és a várható 2012 
tavaszi  használatának  kimutatását,  amely  alapján  az  ügyvezető  ismételten 
egyeztet Ipoly atyával a közüzemi költségek megosztásáról.

1



1.6   Karitatív tevékenységünk erősítése
A Választmány erősíteni kívánja a SZIE karitatív tevékenységét. Kéri a tagságot 
a  rászorulókról,  álláskeresőkről  szerzett  információik  továbbítására,  a 
segítségnyújtó munkára való jelentkezésre pl. üzenet-listák kezelése, állásajánló 
listák  figyelése,   önéletrajz-írás,  álláskeresési  technikák  oktatásának 
megszervezése, stb. 

1.7   Részvételünk a febr. 23-i Civil Konferencián
A Belvárosi Oktatási Iroda által szervezett, az új civil szabályozásról rendezendő 
konferencián  az  egyesületet  dr.  Ujlaky  Eszter  jogász  választmányi  tagunk 
képviseli,  a 9500 Ft+ Áfa részvételi díjat az egyesület fizeti.

1.8   KVK program saját résztvevői
A  Választmány  úgy  döntött,  hogy  a  Húsvét  hétfőn  délelőtt  és  délután,  a 
Gárdonyi téri SZIE színpadon rendezendő műsorokon elsősorban a SZIE és a 
plébánia „kultúr-csapatai” szerepeljenek és felkérte SzA-t,  kérje fel  az összes 
működő belső társulatot a részvételre.

1.9   Tavaszi előadások, programok
A Választmány kérdezi a tagságot, hogy a jól bevált SZIE Szabadegyetemen 
kívül, ki vállalná újabb találkozók, előadások megszervezését neves, (lehetőleg 
kerületi) személyiségekkel?

 2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1   Az SZJA 1 %-ra vonatkozó felhívásokat közzétettük, megismétlése szükséges. 

2.2   Placid atyát születésnapjára otthonában  felköszöntöttük, mielőbbi teljes 
gyógyulást kívánunk neki.

2.3   Jelentkeztünk a Wekerle Sándor Alapítvány (NCA) pályázati továbbképzésére, 
felelős MZs.

3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek

3.1 Honlap megújítása
        Az új választmány és a programfelelősök számára áprilisban képzést tartunk a 
megújult honlap személyes használatáról, töltéséről, felelős BZs.

4. Pénzügyek

4.1 ELTE terembér utalva
4.2 A Választmány felkérte Rozványi Balázst és Adamis Juditot, hogy a 2011 évi 

könyvelést, elszámolást, mérleget és közhasznúsági jelentést legkésőbb 
március 10-ig készítsék el.
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