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Jegyzőkönyv 
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2010. június 7-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, Meszéna Zsolt ellenőrző bizottsági 
tagok, Csányi Tamás, Márialigetiné Makhult Katalin meghívott tagok 

 
Előd atya: a képviselőtestület ülésezik, az orgona épül. Felhívja a figyelmet, hogy a 
különböző rendezvényeken, programokon a Szentimre, mint közösség nem jelenik meg, ami 
negatív üzenetet közvetít. Közös részvételünk a másik támogatását, programjának fontosságát 
fejezné ki. Ezen változtatni kellene. 
 

1. Aktuális teendők 

• A Közművelődési Megállapodás első részletét még nem kaptuk meg. Ezt kéne 
kihajtani az Önkormányzatból. CsT: Amíg az összes pályázatot le nem zárják, addig 
semmit nem utalnak ki. 

HT-2010-06-07/1: Csányi Tamásnak a Közművelődési Pályázaton már elnyert, de még át 
nem utalt pénzből 500.000 e Ft-ot megelőlegezünk.    7-0-0 egyhangúlag elfogadva 

• Kulturális Városközpont EU-s pályázatához az Önkormányzat együttműködési 
szándéknyilatkozatot kér az Egyesülettől. 
SzE: Kétkörös pályázat második fordulójára keres partnert az Önkormányzat. Az 
együttműködési szándéknyilatkozat még nem kötelez semmire. 
MZs: Néhány mondatban jelezni kellene, hogy a SzIE mit tud vállalni és mit nem. A 
mi programjaink a Kulturális Városközpontba beleférnek-e? 
CsT: Az Önkormányzat 20 éve támogatja SzIÉ-t, most egy gesztus lenne az 
együttműködési szándékot kifejezni. 
MKA: Ha az új Önkormányzat más politikájú lesz, akkor is folytatódik-e a projekt? 
Ne legyünk hátrányban, mert a mostaniakkal együttműködünk. A céllal egyetértünk. 
Az együttműködési szándéknyilatkozat szövege egyébként semmitmondó, nem 
tartalmaz sem kötelezettségeket, sem vállalásokat. Jó lenne mégis utánanézni a 
részleteknek. 
Döntés: SzE és SzA elmennek az Önkormányzathoz és megpróbálnak utánanézni 
ennek. 

HT-2010-06-07/2: Ha az utánanézés nem tár fel semmilyen elfogadhatatlan dolgot, akkor a 
Nyilatkozatot aláírjuk.      7-0-0 egyhangúlag elfogadva. 

CsT által írandó, a Nyilatkozathoz csatolandó kísérő szöveget a héten véleményezzük, 
MKA pénteken tudja aláírni. 

• NCA Működési Pályázat 2009. elszámolását MZs fogja össze. 
• Az elfekvő kiadvány-készletek felmérése  

VSzM: A kiadványokról katalógust készítettünk, amelyben nyomon követhető a 
példányszámok változása. A szekrényben lesz elhelyezve. 



 2 / 3 

• Testvértalálkozó a Karolinásokkal 2010-09-19 d.e. A Fésületlenben is 
meghirdetjük. Akinek van régi fényképe, adja kölcsön a fényképkiállításhoz! [MMK] 

• Fűnyírás megoldása a hátsó kertben. 

HT-2010-06-07/3: A jövőben rendezzük a Baba-mama klub által használt kertrészt. Addig 
felkérjük Pitter Gábort, hogy saját fűnyírójával gondozza a kertet mostantól októberig. Kb. 4 
alkalom, összesen kb. 10.000 Ft.    7-0-0 egyhangúlag megszavazva. 

• Bukarest utca – Ottlik Géza utca névváltoztatást a Plébánia és a SzIE is támogatja. 
• UZ: az őszi SzIE bál bevételét ajánljuk fel az orgonaépítés kiadásaira. Sajnos a bál 

tavaly veszteséges volt. Inkább legyen tombola vagy támogatói jegy erre a célra. A 
Fotókör vagy a Művészetek Szerelmesei is tarthatnának árverést a jól sikerült 
alkotásokból az orgona javára. 

• Az őszi bál ismét a Várban kerül megrendezésre. A tavalyi áron kevesebb termet 
fogunk bérelni. 

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: - 
• Kilépők: - 
• 2010-05-27-én az NCA értesített bennünket, hogy a NCA-KM-10-1605 pályázati 

azonosítón nyilvántartásba vett működési pályázatunkat a Támogató 500.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesítette.  
Köszönjük Meszéna Zsolt pályázatírási munkáját! 

• Török T. nyári zarándoklatot szervez aug. 15-én a Nagy-Gete csúcsára a SZIE által 
állított kereszthez. Részletek a Fésületlenben. 

3. Feladatok viszzaellenőrzése 

• Szellemi-lelki hétvége: Mire használjuk fel a AKTK által felajánlott összeget? 
Eszközszámlát át tudnak venni. A Fésületlenben megfogalmazunk egy adatfrissítő 
kérdőívet, aminek alapján meg lehet szólítani a tagságot. [UZ] 

• Civil Fórum fejlesztése [SzA]. Felelős képviselők felkérése. Legalább két fő kellene 
szekciónként. Eddig 3-an jelentkeztek. 

• Az Oláh Erzsébettel kötendő önkéntes szerződéshez a SzCSM felé beadtuk a 
jelentkezést. Válasz még nem érkezett. 

• Az ESZA civil tevékenység kutatásához a kérdőív kitöltése. [MZs]: folyamatban van. 
• A Darvak kérésére 2010-05-10-én kértük felvételünket a Magyar Rögbi Szövetségbe. 

Döntés még nincs. 
• Plébániának lakbér fizetése a SZIE-tanyáért. 

HT-2010-06-07/4: Működési költség-hozzájárulásként 5.000 Ft/hó összeget támogatunk 
7-0-0  egyhangúlag megszavazva 

• MMK: A Szent István-ház Pinceklubjának, vizes helyiségeinek és előterének 
átalakítási munkái befejeződtek. A felszabaduló pénzből Lókúton kellene beruházni. 

HT-2010-06-07/5: A lókúti ház közüzemi díjaira a SzIE előlegként 100 e Ft-ot adjon MMK-
nak.    7-0-0  egyhangúlag megszavazva. 
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4. Pénzügyek 

• 2010-05-04: 58.400 Ft-ot elutaltunk Kató Cs.-nak a Szentimrevárosi Darvak 
edzőképzésben való részvételére. 

• 2010-05-05: 130.000 Ft-ot a VICUS Alapítvány átutalt a pályázaton elnyert 
összegként a Szentimrevárosi Darvaknak. (Ez a 2010-04-14-én kiutalt 150.000 Ft-os 
pályázati előleg törlesztése.) 

• Az Önkormányzat pályázatot (Zöld Pályázat) írt ki társasházaknak és civil 
szervezeteknek. A templomlépcső melletti zöldterület szépítésére a templom nem 
pályázhat, az Egyesület viszont igen, így Simon N. a SzIE nevében pályázott és nyert 
100 e Ft-ot erre a célra. 

Beadott pályázatok: 

• 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 

 


