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Jegyzőkönyv 
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2010. február 4-i üléséről 

 

Jelen vannak: Bozóky.Szeszich Elek, Szesztai Attila, Balázs Orsolya, Streitman Ágnes, 
Szabó Mónika választmányi, Gál Tibor ellenőrző bizottsági tagok, 
Márialigetiné Makhult Katalin, Nemes Gábor, Fehér Gábor meghívottak. 

1 Aktuális teendők 

• Féléves programfüzet összeállt, nyomdába adása folyamatban van. [GP] 
• A szakosztályvezetők meghallgatása, a közgyűlési beszámolók elkészíttetése. 

Nemes Gábor a Zöld Kör részéről felajánl kölcsönzésre két kempingasztalt 4 székkel. 
A Szakosztály állandó programjai az évi két tájfutás és csere-bere. Fórumot 
kezdeményezne az álláskeresőknek, amelyben az elhelyezkedést segítő „technikákat” 
(pl. önéletrajz) mutatnák meg az érdeklődőknek. 
Márialigetiné Makhult Katalin a Szent István Ház átalakításait az Otthonteremtő 
Szakosztály keretein belül képzelné és végezné el! 
A többi szakosztályvezető nem tudott eljönni. 

o A jelöltállítási kampányt már a februári Fésületlennel el kell kezdeni! 
Jelenjen meg a végén egy jelöltlista a szakosztályvezetőkkel! 

o Ahhoz, hogy az egyesület pénzügyi beszámolója határidőre elkészüljön, 
feltétlenül szükséges, hogy mindenki február közepéig elszámoljon az előző 
évben felvett előlegekkel, és leadja a számlákat, amiket elszámol. 
A szakosztályi elszámolások (mennyi pénzt kaptak pályázatból vagy a 
Választmánytól és az mire fordult) a közgyűlésre készítendő szakosztályi 
beszámoló részét kell képezzék. A szakosztályi összekötő felelős érte. 

2 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: - 
• Kilépő: - 

3 Feladatok viszzaellenőrzése 

• Idősügyi Tanács: Szűcs Endre felkérése az Egyesület képviseletére. [MKA] 
• European Fellowship [BSÁ, Fehér G.]: Ismét felvennénk a kapcsolatot az európai 

protestáns szervezetek gyűjtőszervezetével. Elsősorban angol, dán, finn ifjúsági 
szervezeteket tömörít, amely a programjaira időnként többi országból is hív 
résztvevőket. Fő és rendszeres programja az Euroclass 1 éves képzés Dániában és az 
Easter Cours egyhetes ifjúsági tábor változó helyszíneken. Vannak még nemzetközi 
táborok, ezek közül néhányba a SZIÉ-n keresztül már kapcsolódtak fiataljaink. Évente 
két kongresszus is ülésezik, amelyen a szervezetek küldöttei beszámolnak az 
egyesületek munkájáról, terveiről. 
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4 Pénzügyek 

• 2010-01-25 NCA működési pályázat (NCA-KM-09-1876) második részlete, 300.000 
Ft megérkezett a számlánkra. 

Pályázatokból még kiadható összegek: 

• NCA Működés 1.000.000 Ft 
o Guriga 50.000 Ft (Kiadva: 24e 2009-10-06 SzE; Kiadható: 26e) 
o Egyesületi helyiségekre 670.200 Ft (Kiadva: 300e 2009-10-18 MMK; 

Kiadható: 370,2e) 
o Fenntartási költségek 219.800 Ft 
o Bérleti díjak 60.000 Ft 

 


