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Jegyzőkönyv 
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2010. március 31-i üléséről 
 

Jelen vannak: Mergl K. Attila, Bozóky-Szeszich Elek, Szesztai Attila, Urbányi Zoltán, 
Balázs Orsolya, Ságodiné Molnár Ildikó, Szuhaj Eszter, Szabó Mónika 
választmányi, Adamis Géza, Gilyén Péter ellenőrző bizottsági tagok. 

1 Aktuális teendők 

• Az Egyesület tisztségviselőinek: az ügyvezetőnek és két helyettesének megválasztása. 
Titkos szavazással ügyvezető Mergl K. Attila, ügyvezető-helyettesek Balázs 
Orsolya és Bozóky-Szeszich Elek. 

HT 2010-03-31/1: Az Egyesület pap tagjai közül Brückner Ákos Előd atyát kooptáltuk a 
Választmányba. 8-0-0. 
A közhasznúsági törvény miatt neki nem lesz szavazati joga, de fontos, hogy a döntéseket 

egyházi szempontból véleményezze. 

• Minden megválasztott képviselő – a Választmány és az Ellenőrző Bizotság tagjai, (és 
a biztonság kedvéért a kooptált tag is) – kitöltötte és aláírta az összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot. 

• Az Egyesület két körpecsétjét MKA és B-SzE, a hosszú bélyegzőt Adamisné Szánthó 
Judit őrzi. A körpecséteket tintával fel kell töltetni. 

• A SZIE-tanya kulcsait a tavalyi lista alapján ellenőrizni kell. [BO] 
• A következő munkaév Választmányi üléseinek időpontjai (általában a hónap első 

hétfőjén, 19.30-kor a SZIE-tanyán) és imafelelősei: máj. 3. (BO), jún. 7. (BSzE), júl. 
5. (SMI), aug. 30. (MKA), okt. 4. (UZ), nov. 8. (SzA), dec. 6. (SzE), jan. 3. (SzM), 
feb. 7. (AG), már. 7. (MZs). 
A 2011. évi közgyűlés tervezett időpontja március 27. vasárnap. 

• Szakosztályi összekötők: 
BO: Családos, Zöld kör 
BSzE: Vers és dal, Fésületlen 
SMI: Művészetek szerelmesei, Kirándulás, Tarokk 
MKA: Evangelizációs 
UZ: Fotó 
SzA: Szellemi-lelki hétvége, Tenisz, Rögbi 
SzE: Színház, Guriga 
SzM: Határok nélkül 
AG: Borkultúra 
MZs: Foci, Bál 
GP: Szieszta, Jégtánc 

2 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: - 
• Kilépők: Oláh Miklósné (2010-03-23), Kollár Gábor és felesége Klári (2010-03-30), 

Dobler Magda (+) 
• Szellemi-lelki hétvége: Az AKTK által felajánlott összeget terembérletre használjuk 

fel. A konkrét alkalmat SzA egyezteti. 



 2 / 2 

• A kerületi Civil Fórum fejlesztése. [SzA] A Civil Fórum nem szövetség – 9 egyesület 
hozta létre és kibővíti tevékenységét. 5 szekcióban kívánunk dolgozni: művelődés, 
oktatás, kultúra; szociális; település-üzemeltetés, környezetvédelem; sport; 
városrészek és fejlesztés. A szekciókban az egyesületekből 20 tag után 1 képviselő 
ülhetne, szekciónként legfeljebb 1 (jó lenne 2). Az előterjesztéseket figyelemmel kell 
kísérni, képviselni az Önkormányzat felé. Politikai párthoz való kapcsolódástól mentes 
kell maradjon a fórum. A XI. kerületben 107 regisztrált egyesület van, amelyek 
csatlakozhatnak. Készül a működési szabályzat tervezete. Ha 40-50 egyesület 
jelentkezne, május végén aláírhatnák a csatlakozást. 
Fontos kérdés, hogy a SZIE részéről kik és milyen területet vállalnak el? 
SzE: A Választmány döntéshozó testület, az iránymutatás a szerepe, a tevékenykedést 
nem nekünk kell csinálni. 

• Pályázatok (kerület, NCA, Főváros stb.) 
o NCA 2010-03-25-én tájékoztatott, hogy a működési pályázatunk érvényes. 
o Közművelődési Megállapodás: 2010-03-04-én a szerződést MKA aláírta. 

• SzE: az Egyesületnek legyen „arculata”, ami megjelenik a kiadványokon, 
rendezvényeken. Pl: matrica, naptár. 

• UZ: kérjünk a tagoktól adatfrissítést, hogy a nyilvántartást naprakész állapotba 
hozzuk. Ez egyben a személyes megszólítás indoka is lehet. 

3 Feladatok viszzaellenőrzése 

• SZIE Bál: 2010-03-05-én a számla megérkezett postán az Artisjus-tól. 
• A tavaszi programfüzet nyomtatása elkészült, és 2010-03-21-én (és 28-án is), 

vasárnap már osztogattuk is a templomban. A pinceklubban még van belőle. Ebből 
kéne a többi rendezvényre is juttatni (Baba-mama Klub, Jégtánc stb.)! 

• KSH szálláshelyi statisztikát MMK kitöltötte, postára adtuk 2010-03-19-én. 

4 Pénzügyek 

• 2010-03-05: 10.200 Ft-ot elutaltunk Márialigetiné Makhult K.-nak a NCA Működési 
pályázat terhére (maradékösszeg). 

• 2010-03-05: 28.800 Ft-ot elutaltunk az ELTE TÓFK részére a foci novemberi 
terembérleti díjára. 

• 2010-03-05: 700.000 Ft-ot lekötöttünk 30 napos ismétlődéssel. 
• 2010-03-07: 14.700 Ft-ot elutaltunk Szuhaj E.-nek Guriga kirándulásra. 
• 2010-03-16: 2.500 Ft-ot, az éves internet domain bérleti díját elutaltunk az Interware 

Zrt. részére. 
• 2010-03-25: 27.000 Ft adományt kaptunk Lókútra Bartók Istvántól. 
• 2010-03-22 óta folyamatosan jönnek a tagdíj-befizetések. 

HT 2010-03-31/2: A Szentimrevárosi Darvak mezére a SZIE logót egyesületi költségen 
elkészíttetjük. A várható összeg 40.000 Ft. 8-0-0 

HT 2010-03-31/3: A Választmány 50 e Ft támogatást ad a Baba-mama klub I. negyedéves 
költségeire. 8-0-0 

 


