
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2009. november 5-i üléséről

Jelen vannak: Mergl K Attila, Bozóky-Szeszich Elek, Balázs Orsolya, Ságodiné Molnár 
Ildikó, Bethlenfalvyné Streitman Ágnes, Szabó Mónika választmányi, Gál 
Tibor ellenőrző bizottsági tagok, Márialigetiné Makhult Katalin.

1. Aktuális teendők

• Az APEH-nél való sikeres adatváltoztatásról 2009-10-05-i keltezéssel kaptuk meg a 
határozatot.

• Az SZJA 1% ügyében is intézkedtünk. Rozványi B. 2009-11-02-án adta be 
elektronikusan a tavalyi összegről szóló elszámolást. 267864 Ft-ot kapott az 
Egyesület. A következő Fésületlenben megköszönjük a felajánlásokat.

• A Szentimrevárosi Alapítvány új alapító okiratát véleményeztük, és 2009-10-26-án 
Márialigeti K.-lyal és az ügyvéddel közösen megszövegeztük. Várjuk az aláírás után a 
Bíróságra beadandó, végleges szöveget. A tisztségviselők jelölése folyamatban van.

• Ismertető kiadvány összeállítását későbbre halasztottuk.
• Szt. Imre búcsú és misszió: folyik a templomban és a templom melletti-körüli ünnepi 

rendezvények előkészítése. A SZIE külön rendezvénnyel idén nem készül, mert a 
tervezett bolhapiacot el kellett halasztani.

• Újbuda Nap: 11.11-én szervezeti formában nem jelenünk meg.
• SZIE Bál: 2009-10-28-án megkötöttük a bérleti szerződést (250.000,- Ft) a Magyar 

Kultúra Alapítvánnyal. 2009-11-02-án elkészültek a tiszteletjegyekhez a meghívó-
levelek. Szakosztályi ismertetők kellenének a falakra! [MZs, GP]

• Szellemi-lelki hétvége előkészítése zajlik. Megkerestük a két gimnázium igazgatóját, 
sőt 2009-11-03-án (SZIG) illetve 04-én (SZMG) személyesen is kértük támogatásukat.

HT-2009-11-05/1: Az Egyesület nyújtson SZLH terembéréhez max. 40 e Ft-ot. 
Egyhangúlag – 6-0-0 – megszavazva.

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
• Új belépő: Urbányi Zoltán, a Fotókiállítás szervezője.

HT-2009-11-05/2: Urbányi Zoltán belép az Egyesületbe
Egyhangúlag – 6-0-0 – elfogadva.

• Területcsere: MMK javaslata, hogy az épületen (Szt. István Ház) belül egyes 
csoportok cseréljenek helyet a jobb funkció és helykihasználás érdekében. A Plébánia 
és a katekéták is támogatják az elképzelést.

HT-2009-11-05/3: Az Egyesület hajlandó a felvázolt területcserébe (SZIE-tanya a votl 
plébániai konyha és ebédlő területre költözne) belemenni, amennyiben az 
átalakítások műszakilag megoldhatók.
Egyhangúlag – 6-0-0 – megszavazva.
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• A Kerületi Közművelődési Tanács (újbóli) létrehozásához 2009-10-07-én írásban 
beadtuk a jegyzőnél a csatlakozási szándékunkat! 2009-10-19-én értesített minket, 
hogy 90 napon belül alakítsuk meg a testületet a 3 kezdeményező szervezettel! 
(Rajtunk kívül más nem jelentkezett!) [MKA, B-SzE, Csányi T., Márialigeti K.]

• "Önkéntes Motivációs Vizsgálat" felmérésben való részvételre kértek fel minket. A 
kérdőíveket kitöltjük, illetve ismerős önkéntesekkel kitöltetjük.

HT-2009-11-05/4: Hozzájárulunk, hogy a SZIE szerepeljen a kutatás honlapján.
Egyhangúlag – 6-0-0 – megszavazva.

HT-2009-11-05/5: Hozzájárulunk, hogy a SZIÉ-ről ebben a témában külön jelentés 
készüljön – 4-0-2 (tart: MKA és BSZE) – megszavaztuk.

HT-2009-11-05/6: Az egynapos tréningen való részvételt
egyhangúlag – 0-6-0 – elutasítottuk.

• Újbudában nem jelentetik meg a hirdetményeinket. SzA igyekszik a főszerkesztőtől 
megtudni, hogy miért, illetve a korábbi állapottoo helyreállítatni.

• Szentlélek kápolna (Ulászló u.) kérése: A Szentlélek kápolna melletti ház lebontása 
és helyére túl magas ház építése miatt árnyék és autóforgalom növekedés várható. 
Nemes Gábor a SZIE nevében beadványt írt az Önkormányzathoz, hogy a házon 
Slachta Margit emléktábla legyen elhelyezhető. Így az védetté válna, és a szomszédos 
telekre csak engedélyezett épület lenne építhető.

HT-2009-11-05/7: Az emléktábla elhelyezésére benyújtott beadványt a Választmány 
egyhangúlag – 6-0-0 – támogatja.

• European Fellowship : a kapcsolatot megpróbáljuk újra felvenni (Felelős: BSÁ).
• A kerületi jegyző javaslatokat kért tőlünk az Képviselő-testület jövő évi 

üléstervébe. Minden terület felelőseit felkérjük, hogy tegyenek javaslatot.

3. Feladatok visszaellenőrzése

• Konyhai vízmelegítő cseréje a pinceklub vízmelegítőjével együtt a NCA pályázat 
terhére fog megvalósulni.

4. Pénzügyek

• 2009-10-05: 108.000 Ft-os csekket kapott Balázs O. a XI. Kulturális pályázat Zöld 
Kör terhére.

• 2009-10-05: 30.000 Ft-os csekket kapott Márialigetiné Makhult K. a XI. Kulturális 
pályázat Zsibongó terhére.

• 2009-10-06: 45.000 Ft-ot elutaltunk Szalay J. tanárúrnak a XI. Kulturális pályázat 
Műv. Szerelmesei terhére.

• 2009-10-06: 24.000 Ft-ot elutaltunk a Gemenc Volánnak a NCA Működési pályázat 
Guriga terhére.

2 / 3



• 2009-10-18: 300.000 Ft-os csekket kapott Márialigetiné Makhult K. a NCA Működési 
pályázat terhére.

• 2009-10-28: XI. Kerületi Kulturális pályázat második része (Zöld Kör + Zsibongó) 
150.000 Ft megérkezett a számlánkra (sk: 409319).

Még a héten teljesítendő fizetési igények:

• 21.600 Ft ELTE TÓFK részére a foci szeptemberi terembérleti díjára.
• 50.000 Ft előleg a fénykép-kiállításra Urbányi Z.-nak
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