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Jegyzőkönyv 
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2010. március 4-i üléséről 
 

Jelen vannak: Mergl K. Attila, Balázs Orsolya, Ságodiné Molnár Ildikó, Szabó Mónika és 
Brückner Ákos Előd választmányi-, Adamis Géza ellenőrző bizottsági-, 
Szuhaj Eszter, Márialigetiné Makhult Katalin, Török Tamás, Csányi Tamás, 
Ágostházy Imre, Urbányi Zoltán, Kató Csaba, meghívott tagok. 

1 Aktuális teendők 

• Féléves programfüzet összeállt. A közgyűlési meghívókkal postázzuk, és a 
templomban, programokon is kéne terjeszteni. 

• A szakosztályvezetők meghallgatása, a közgyűlési beszámolók elkészíttetése. 
o 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. Leadási 
határidő (elektronikus formában): március 8., hétfő! 

o Közgyűlési meghívó és mellékletei (Választmányi beszámoló, Pénzügyi 
beszámoló, Szakosztályi beszámolók) összeállítása, nyomtatása, postázása 
legkésőbb március 16-án! 

Urbányi Zoltán: jó lenne a Fotószakosztály tevékenységét kiszélesíteni – ne csak évi egy 
alkalom legyen (az őszi pályázat és kiállítás a Búcsún), hanem gyakoribb találkozási 
lehetőség is. A pályázatra való jelentkezés határidejét időben kell meghirdetni. 

Szuhaj Eszter: pályázati lehetőségre hívja fel a figyelmet. TÁMOP – a Nemzeti fejlesztési 
Ügynökség által kiírt pályázat. Közművelődési megállapodással rendelkező egyesületek 
részére is alkalmas. Célja az oktatási és kulturális intézmények összekapcsolása. 
A Zsibongóba elhívhatnánk a Várnagy Andrea - Farkas Zsolt zongoraművész házaspárt, akik 
kisgyerekek számára tartanak zenei bemutatókat. 

Török Tamás: A nagyszámú érdeklődőre való tekintettel januárban újra indult a tarokk 
tanfolyam. 

Csányi Tamás: A fiatalokat meg kell szólítani, különben az Egyesületnek nincs 
létjogosultsága. Még a családalapítás előtt kell belekóstolni az  önkéntes („társadalmi”) 
munkába, hogy az erre szánt idő később is kiszakítható legyen. 

Ágostházy Imre: Április 16-17-én lesz a SZIE Tenisz Kupa Tavaszi fordulója. Ez tavaly 
sajnos elmaradt. 

Kató Csaba: Az Érintős Rögbi szakosztályban vannak fiatalok, akik az Egyesületbe 
beléphetnének. A magyarországi Érintős Rögbi Bajnokságra a Szentimrevárosi Darvak mezét 
feliratozzuk és ajándékba adjuk nekik. (Határozatképtelenség miatt határozat-hozatal 

elnapolva.) 
Nehéz meghatározni, hogy egy-egy rendezvény, program szempontjából hol van a határ pl. a 
SZIE és a Plébánia között. 
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Márialigetiné Makhult Katalin: A Pinceklubban a WC elkészült. Az új hittanterem előtti 
előtérben a szekrény, mosogató, bojler beépítése szintén. 

Választmányi tagságra a jelöltséget vállalták: Mergl K. Attila, Bozóky-Szeszich Elek, 
Balázs Orsolya, Szesztai Attila, Ságodiné Molnár Ildikó, Szabó Mónika, Szuhaj Eszter, 
Urbányi Zoltán. 

2 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Pályázatok (kerület, NCA, Főváros stb.) 
o NCA Működési: az ESZE felszólítására 2010-02-25-én MZs elvégezte a kért 

adatmódosítást. 
o Közművelődási Megállapodás: az Önkormányzat értesített, hogy a Közgyűlés 

idénre is megszavazta 1,5M Ft-ot a SZIE programjaira (Hangverseny, Vers és 
Dal, Fotókiállítás). A Banki nyilatkozatot beszereztem, a szerződéskötést 
intézem. 

• Az Önkéntes Motivációs vizsgálat, amiben novemberben részt vettünk, első 
eredményei olvashatók a http://www.volunteermotivation.hu/ honlapon. 

• Körtéri Gomba sorsa miatt egy második levél ment 10+2 egyesület aláírásával 
Molnár Gyula polgármesternek, aki válaszolt az első petícióra. Nemes G. képviseli az 
egyesületet. 

3 Feladatok viszzaellenőrzése 

• Idősügyi Tanács: Szűcs Endrét felkértük az Egyesület képviseletére. Erről 
elektronikus levélben az Önkormányzatot is tájékoztattuk. 

• SZIE Bál: Az Artisjus felé beadtuk a tételes elszámolást. A fizetési meghagyás 2010-
02-12-én megérkezett. A kiszabott 45.475,- Ft-ot 2010-02-22-én elutaltuk. 

• Az adóigazolásokat az adományozóknak (mindössze 3!) 2010-02-17-én postára 
adtuk. 

4 Pénzügyek 

• 2010-02-05: 360.000 Ft-ot elutaltunk Márialigetiné Makhult K.-nak a NCA Működési 
pályázat terhére. 

• 2010-02-22: 21.600 Ft-ot elutaltunk az ELTE TÓFK részére a foci decemberi 
terembérleti díjára. 

• Az ELTE-től kapott összesítő szerint nem fizettük ki a foci novemberi terembérét. Az 
ügyintézővel tisztáztam, hogy nem is kaptunk róla számlát. Ezt újra megküldik. 


