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Jegyzőkönyv 
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2010. január 7-i üléséről 
 

Jelen vannak: Mergl K. Attila, Bozóky-Szeszich Elek, Szesztai Attila, Gilyén Péter, 
Brückner Ákos Előd, Bethlenfalvyné Streitmann Ágnes, Balázs Orsolya, 
Ságodiné Molnár Ildikó, Szabó Mónika választmányi, Adamis Géza 
ellenőrző bizottsági tagok, Márialigeti Károly, Márialigetiné Makhult 
Katalin meghívott tagok. 

1 Aktuális teendők 

• A Szentimrevárosi Alapítvány új alapító okiratát a választmány még az ősszel 
véleményezte, és 2009-10-26-án MKA Márialigeti K.-lyal és az ügyvéddel közösen 
megszövegezte. Várjuk a végleges szöveget, amit az aláírás után a Bíróságra is be kell 
adni. 

• Féléves programfüzet összeállítása: árajánlatokat kérünk az előállítási költségre. 
[GP] Február elejére készüljön el a kiadvány! 

• A szakosztályvezetőket meghívjuk a következő választmányi ülésre. Beszámolók 
elkészíttetése – a Közgyűlés előkészítése (pl. pénzügyi elszámolás). A közgyűlés 
időpontja 2010. március 28. 

• Pályázatok figyelése (kerület, NCA, Főváros stb.) 
o Kárpát-medencei testvéregyesületet találni (AG), akivel közös tevékenységre 

lehet majd pályázni. 
o 2011-ben Magyarország az EU egyik soros elnöke lesz, programokat lehetne 

szervezni akkorra a civil egyesületek részvételével. 
• Egyesületünk kössön önkéntes szerződést Oláh Erzsébet korlátozottan cselekvőképes 

nagykorúval (gondnoka Szuhaj Eszter). Oláh Erzsébet önkéntes, térítésmentes 
munkaként elvégzi a hangkazetták digitalizálását, amelyhez saját számítógépét 
használja. Internetköltségét térítené az Egyesület. A digitális felvételeket Szuhaj 
Eszter tárolja CD-n, tőle lehet kölcsönkérni. Elektronikusan védett területen tárolva a 
szerzői jogok nem sérülnek. Az Egyesület számára is előny bizonyos pályázatokon 
önkéntesek foglalkoztatása. 

HT/2010-01-07/1: elindítjuk a szerződéskötés folyamatát 7-0-1 (tart: MKA) elfogadva. 

HT/2010-01-07/2: a fedezetet megelőlegezzük az Egyesület vagyonából, annak reményében, 
hogy később adományból vagy pályázatból visszakapjuk 8-0-0 elfogadva. 

2 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: - 
• Kilépő: - 
• SZIE Bál: Az Artisjus felé beadtuk a tételes elszámolást; várjuk, hogy mekkora díjat 

szabnak ki. 
Idén az előző évekkel ellentétben veszteséges volt a Bál, a korábbi nyereségekből kell 
ezt most fedezni. 
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• Szellemi-lelki hétvége elszámolása. Pozitív a mérleg született az AKTK-nak. Ezért 
felkérjük őket, hogy a nyújtott támogatás mértékének megfelelően ők is támogassanak 
minket, amikor idén ősszel mi szervezzünk a programot.[SzA] 

• A Kerületi Közművelődési Tanácsot két egyeztetés után 2009-11-23-án 
megalakítottuk. A benne való munkáról, további szervezetek bevonásáról döntenünk 
kell. 

• Egyesületi Szövetség létrehozása [SzA]: A Civil Fórum néhány tagszervezete pár hete 
kezdeményezte az „Újbudai civil szervezetek szövetségé”-nek létrehozását. Az általuk 
elkészített Alapszabály-tervezet szerint a Szövetségnek minden kerületi civil szervezet 
tagja lehetne, 1-1 fő elektor képviselné a szervezeteket, azok méretétől függetlenül. A 
Szövetségnek közgyűlése, elnöke, elnöksége, ügyvezető elnöksége, felügyelő 
bizottsága, városrészi képviselőcsoportja és ágazati bizottságai (tagozatai) lennének, 
tagdíjat szedne a tagegyesületektől, szervezeti és infrastrukturális hátterét az Újbuda 
Baráti Kör látná el. Az Önkormányzattal az Ügyvezető elnökség tartaná a szoros 
kapcsolatot, a választott elnök pedig a „polgármesteri vezetés részeként”, 
ombudszman súllyal képviselné a „civil véleményt” a testületi üléseken. 
Véleményünk szerint a fenn vázolt elképzelés téves. A szervezetek eltérő szellemisége 
miatt teljes körűen megvalósíthatatlan. Így részérdekek érvényre jutását szolgálja, nem 
alkalmas a kerületi politikamentes össz civil nézetek egyeztetésére, képviseletére, az 
önkormányzati vezetés munkájának valódi és a kerület fejlődésének hatékony 
támogatására.  
A Civil Fórum továbbfejlesztésére, a valódi „civil vélemény” érvényre juttatására 
azonban szerintünk is nagy szükség van, és a legnagyobb budapesti kerületként ezen a 
téren is mintát adhatnánk a főváros és az ország nagyvárosai számára. Ennek 
érdekében az Önkormányzatnál mindenkor regisztrált, kerületi székhellyel bíró, 
Alapítólevelükben deklaráltan civil, (é. nem politikai) egyesületek laza, a kerületi 
problémák hatékony megoldására, az egyes fejlesztésekhez széleskörű civil vélemény 
kialakítására és képviseletére fókuszáló együttműködését javasoljuk, egymással és a 
mindenkori önkormányzati vezetéssel megkötött Együttműködési megállapodás 
keretében, pl. Civil együttműködési fórum elnevezéssel. 

HT/2010-01-07/3: a Választmány felkéri Szesztai Attilát, hogy dolgozza ki, és adja be az 
általunk támogatott Civil Együttműködési Fórum működésének 
szabályait. 8-0-0 elfogadva 

• Vezetőifórum-kezdeményezés: ÉRME, MCSSZ, NOE, CTP, HÁLÓ, SZIE 
részvételével. Az egyesületek vezetői találkozzanak, és tájékoztassák egymást a 
programjaikról, a mindegyiket érintő lehetőségekről. 

• Rétvári Bence a kampányidőszak előtt tájékoztatást ad terveiről: 
„Orbán Viktor az ország újjáépítését a civil szervezetek bevonásával képzeli el. Az 
önkéntesek szavahihetőbbek, mint a ’hivatásosak’.” 
MKA: a negatív kampány nem építő. Mi a tevékenységünkön keresztül tudjuk a 
pozitív jövőképet erősíteni. 
RB: „Fontosabb az MSZP-t leváltani akarók összetartása, a konkrétumok 
megvalósulása későbbi terv.” 
SzA: mit tehetünk mi? 
RB: „A ’közszolgáltatásra’ koncentrálni – ez érdekli az embereket.” 
BO: mi a véleménye a Jobbik előretöréséről? A fiataloknak szimpatikus a mindent 
tagadásuk. 
RB: „Oroszbarátságuk és a pogányság felélesztési kísérletük miatt nem 
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elfogadhatóak.” 
Márialigeti K: a helyi ügyekben nem kellene a pártpolitikának érvényesülni, a civil 
erőknek kéne egyesülni. A SZIE, az egyesületek értékeket képviselnek, emiatt 
emelkednek felül a pártpolitikán. A helyi civil életet kellene belevinni erőteljesebben 
az Önkormányzatba. 
RB: „Az emberek párt alapon döntenek. Állítsunk civil polgármester-jelöltet a 
kerületben!” 

3 Feladatok visszaellenőrzése 

• Konyhai vízmelegítő [MMK]: NCA működési pályázat terhére szereztük be. A SZIE-
tanya konyhájában új, a Pinceklubban adományként felajánlott vízmelegítő került 
felszerelésre. 

• Idősügyi Tanács [Márialigeti K.]: a SZIE meg van hívva ebbe a testületbe, kellene egy 
kapcsolattartó tagot delegálni. [MKA] 

• European Fellowship: újra felvesszük velük a kapcsolatot, a szokásos tavaszi 
találkozó előtt egyeztetni hívjuk őket. [BSÁ] 

4 Pénzügyek 

• 2009-12-14: 45.000 Ft-ot elutaltunk Szalay J. tanárúrnak a XI. Kulturális pályázat 
Művészetek Szerelmesei terhére. 

• 2009-12-14: 12.700 Ft-os csekket kapott Csányi T. XI. Kerületi Közművelődési 
Megállapodás maradékösszegére. 

Pályázatok elszámolása: 

• XI. Kerületi Közművelődési Megállapodás 
Csányi T. készíti. 

• XI. ker. Kulturális Alap: 
o Szentimrevárosi Darvak 

Kató Cs. 2009-12-21-én elszámolt az Önkormányzat felé. 
o Baba-Mama Kör 

Szabó T. készíti. 
o Művészetek Szerelmesei 

SMI 2009-12-21-én elszámolt az Önkormányzat felé. 
o Zöld Kör 

BO 2009-12-17-én elszámolt az Önkormányzat felé. 
o Zsibongó Klub 

MMK 2009-12-23-án elszámolt az Önkormányzat felé. 


