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Jegyzőkönyv 
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2010. május 3-i üléséről 
 
Jelen vannak: Mergl K. Attila, Bozóky-Szeszich Elek, Urbányi Zoltán, Szesztai Attila, 

Szuhaj Eszter, Szabó Mónika, Balázs Orsolya, Ságodiné Molnár Ildikó, 
Brückner Ákos Előd atya választmányi, Adamis Géza ellenőrző bizottsági 
tagok. 

1 Aktuális teendők 

• A Bíróságra beadandó papírok összegyűjtése – a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítése. 
• A Darvak kérésére a Magyar Rögbi Szövetségbe való belépés megvitatása. 

HT 2010-05-03/1: A Darvak számára 150 e Ft előleg nyújtását a Választmány az előző 
választmányi ülés után (április első hetében) elektronikus úton egyhangúlag (8-0-0) 
megszavazta. 

A Darvak a játékvezető-képzéseken való részvételükhöz felvételüket kérik a Magyar Rögbi 
Szövetségbe (MRGSZ). Ehhez a SZIÉ-nek, mint jogi személynek kell belépni. A képzéshez 
60e Ft előlegre is szükségük lenne. 

HT 2010-05-03/2: Felvételünket kérjük a Magyar Rögbi Szövetségbe, a tagdíjat a Darvak 
Szakosztálya fedezi – egyhangúlag (8-0-0) megszavazva. 

HT 2010-05-03/3: Az Egyesület 60e Ft előleget ad a Darvaknak edzőképzésen való 
részvételére – egyhangúlag (8-0-0) megszavazva 

• A XI. ker. Önkormányzat (Kulturális és Szociális keretére) 2010-04-13/15-én beadott 
pályázatok: 

o Baba-mama 300e Ft 
o Zöld Kör 135e Ft 
o Művészetek Szerelmesei 400e Ft 
o Zsibongó 100e Ft 
o Szentimrevárosi Darvak 130e Ft 

2 Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: Schulek-Tóth Ferenc 
• Kilépő: - 
• Az ESZA felhívást intézett hozzánk civil kutatásban (mint a kutatás tárgya!) való 

részvételre. A kérdőív kitöltésére Meszéna Zsoltot kérjük meg. 
• 2010-04-21-én értesítettek minket, hogy a Magyar Önkéntesek Motivációjának 

Vizsgálata című kutatás eredményeinek összefoglalója elkészült, és megtekinthető: 
http://www.volunteermotivation.hu/list/1 

• Gondolkodjunk azon, hogy az egyesületi tagságot hogyan lehetne még vonzóbbá 
tenni, különösen a fiatalok számára. 

• 2010-04-23-án a Darvak edzését megelőzően MKA személyesen adta át az új 
felcímerezett mezeket, amiben másnap már Bécsben játszottak. 

• Az egyesületi programokon készült fotókat a honlapon fogjuk tárolni. 
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• Közművelődési Megállapodás szerződését postán megküldte az Önkormányzat, és bár 
ígérték, és le is írták, az összeg felét még nem utalták át. 

• A Zsibongó vezetését Mészáros Tímea helyett ebben az évben Meszéna Gabó vállalta. 
• Ákos atya gondolatai: Túl sok a program, a hirdetés, (vásárlási felhívás) elárasztják a 

templomot, követhetetlenek. Mindenkinek szeretnénk megfelelni, de ennyi már 
kezelhetetlen. Az emberekkel való foglalkozásra kevés idő marad. Hogyan lehetne 
kevesebb energiával hatékonyabbnak lenni? A sok program mindegyikén lehetetlen ott 
lenni – ez pedig a szervezők felé is kellemetlen. 

3 Feladatok visszaellenőrzése 

• Egyesületi Szövetség létrehozása – Civil Fórum [SzA] A Civil Fórumhoz való 
csatlakozás aláírására május 11-én kerül sor a kerületi civil szervezetek részvételével. 

• Egyesületünk kössön önkéntes szerződést Oláh Erzsébet korlátozottan cselekvőképes 
nagykorúval (gondnoka Szuhaj E.). Esztertől várjuk a szerződést. A SzCSM felé be 
kell adjuk a jelentkezést. 

HT 2010-05-03/4: az Egyesület közérdekű önkéntes tevékenység bejelentését kezdeményezi 
az önkéntes szerződés megkötéséhez – egyhangúlag (8-0-0) megszavazva. 

• Jó lenne az Egyesületről ismertető kiadványt megjelentetni, benne a szakosztályok 
„nyílt napjait” is jelölni, amelyek az Egyesület megalakulásának 20. évfordulója 
alkalmából lennének aktuálisak. Esetleg ezeket is tartalmazó naptárt lehetne kiadni a 
jövő évre. Ezekkel való foglalkozást is bízhatnánk önkéntesekre. 

4 Pénzügyek 

• 2010-04-14: 77.600 Ft-ot elutaltunk Kató Cs.-nak a Szentimrevárosi Darvak mezeinek 
szitáztatására. 

• 2010-04-14: 150.000 Ft-ot elutaltunk Kató Cs.-nak pályázati előlegként a Szentimre-
városi Darvak költségeire. 

• 2010-05-02: 22.500 Ft-ot elutaltunk Milton Nyomdai Bt.-nek a tavaszi programfüze-
tek nyomtatásáért. 

• Az Egyesület bérleti díjat fizet a Plébániának a SzIE-tanya használatáért. 
 


