
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2009. december 3-i üléséről

Jelen vannak: Mergl K Attila, Balázs Orsolya, Ságodiné Molnár Ildikó, Bethlenfalvyné 
Streitman Ágnes, Szesztai Attila és Brückner Ákos választmányi tagok,
Nemes Gábor és Márialigetiné Makhult Katalin.

1. Aktuális teendők
• Karácsonyi üdvözlő lapok megírását SzA vállalta. A frissített címlistát MKA-tól 

megkapta.
• Féléves programfüzet összeállításához felkérjük a szakosztályvezetőket, hogy adják 

le a tavaszi programokat. Ugyancsak tervezzük a meghívásukat a januári választmányi 
ülésre.

• A felelősöket figyelmeztetjük a pályázati elszámolások leadásának év végi 
határidejére és megváltozott módjára.

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
• A Zöld Kör csere-bere alkalma jól sikerült nov. 28-án a SZIE-tanyán. Közel 50 fő 

fordult meg rajta.
• SZIE Bál: Szakosztályokat ismertető bemutató készült, ami más rendezvényeken is 

használható lenne háttérvetítésre. A rendezvény jól sikerült, bár érezhetően 
kevesebben voltak, mint tavaly.
Az Artisjus felé beadtuk a tételes elszámolást; várjuk hogy mekkora díjat szabnak ki.

• Körtéri Gomba sorsa: Megkeresett minket Mottl Zsuzsánna a Szentimrevárosi 
Kertbarátok Egyesülete vezetője, hogy tiltakozzunk a szórakoztatóhellyé változtatása 
ellen. Nemes G. egyeztet vele a további lépésekről.
Az ügy párhuzamosan bonyolódik a Szentlélek kápolna melletti ház ügyével.
Nemes G. az Egyesület Zöld Körének vezetőjeként a szakosztály nevében 
nyilatkozhat, ha az Egyesület állásfoglalására van szükség, akkor azt felterjeszti a 
Választmánynak.

• Szellemi-lelki hétvégét az AKTK szervezésében szintén sikeresen megtartottuk. 
Szombat délelőtt nagy érdeklődés mellett zajlottak az előadások. A 1,5 napon 126 
regisztrált résztvevő volt jelen.
Több körös egyeztetés után 2009-12-02-án aláírtuk a terembérleti szerződést: 31.500-t 
kellett megfizessünk.
Csányi T. jelezte, hogy a Katolikus Rádióból megkeresték, és mivel azonnal kellett az 
"anyag" 2 percet beszélt a SZLH-ről.

• A SZLH kapcsán felmerült kérés kapcsán megvitattuk, hogy az Egyesület kíván-e a 
(helyi) (párt)politikai életbe bekapcsolódni.

HT-2009-12-03/1: Az Egyesület folytatva eddigi gyakorlatát a pártpolitikától semleges kíván 
maradni.
Egyhangúlag – 5-0-0 – megszavazva.
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• A Kerületi Közművelődési Tanácsot két egyeztetés után 2009-11-23-án 
megalakítottuk. A benne való tényleges munkáról, további szervezetek bevonásáról 
döntenünk kell.

• A kártyakiállítás szervezés alatt van, a keretekre nem kell költenünk, mert a fotó 
kiállításnál használtakat tudjuk használni.

• Harach Péter (KDNP) meghívására dec. 16-án a Választmány képviseletében Szesztai 
A. vesz részt a Kersztény Civil Szervezetek Forumán a Parlamentben.

3. Feladatok visszaellenőrzése

• Konyhai vízmelegítő cseréje a NCA pályázat terhére fog megvalósulni.
A pályázati keret szűkössége miatt a pinceklubba saját erőből szerelünk fel egy 
adományként kapott használt vízmelegítőt.

• Az NCA pályázat terhére tervezett kéménybélelési munkálatokat Márialigetiné 
Makhult K. felmérette. Mint kiderült, vegyestüzelésű kályhához nem alakítható ki a 
bélelés, mert a kémény túl szűk, így csak gázfűtés jöhet szóba.

• Márialigetiné Makhult K. jelezte, hogy szeretné a pinceklubot tovább kiépíteni. A 
WC kialakítása lenne a legsürgetőbb, de ehhez a vízszerelési munkálatokat kell 
elvégezni.

HT-2009-12-03/2: Az Egyesület 8.500,- Ft-tal támogatja a pinceklubban egy WC kialakítást.
Egyhangúlag – 5-0-0 – megszavazva.

4. Pénzügyek

• 2009-11-04: 50.000 Ft-ot elutaltunk Urbányi Z.-nak a XI. Kerületi Közművelődési 
Megállapodás terhére a fénykép-kiállítás előlegeként.

• 2009-11-04: 21.600 Ft-ot elutaltunk az ELTE TÓFK részére a foci szeptemberi 
terembérleti díjára.

• 2009-11-04: az APEH kiutalta az SZJA 1%-ból kapott összeget 267.864 Ft-ot.
• 2009-11-11: 250.000 Ft-ot elutaltunk a Magyar Kultúra Alapítványnak a SZIE Bál 

terembérleti díjára.
• 2009-11-25: 28.800 Ft-ot elutaltunk az ELTE TÓFK részére a foci októberi 

terembérleti díjára.
• 2009-11-27: 95.000 Ft-ot elutaltunk Kató Cs.-nak a XI. ker. Kulturális Alap Darvak 

terhére.
• 2009-12-02: 31.500 Ft-ot elutaltunk a Szent Margit Gimnáziumnak a Szellemi-Lelki 

Hétvége terembérleti díjára.
• 2009-12-02: 27.328 Ft-ot elutaltunk Urbányi Z.-nak a XI. Kerületi Közművelődési 

Megállapodás terhére a fénykép-kiállítás költségeire. (Elszámolt számlák összege: 
77.328 Ft)
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