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Jegyzőkönyv 
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának  

2010. augusztus 30-i üléséről 

Jelen vannak: Mergl K. Attila, Szesztai Attila, Balázs Orsolya, Szuhaj Eszter, Urbányi 
Zoltán, Szabó Mónika, Brückner Ákos Előd választmányi, Adamis Géza 
ellenőrző bizottsági tagok 

1. Aktuális teendők 

• Őszi programfüzet összeállítása. A szakosztályoktól várjuk az információkat, hol és 
mikor lesznek a programjaik. UZ koordinálja az adatgyűjtést. 

• Szakrális Művészetek Hete - Templomok éjszakája. BÁE: szeptember 18. délutántól 
másnap estig, Dékány András a főszervező. 

• Testvértalálkozó a Karolinásokkal 2010-09-19, 10-15 óráig az Aga utcai rendház 
kertjében, ill. rossz idő esetén a rendházban [MMK] 

• Szellemi-lelki Hétvége (nov. 19-20.) előkészítése SzA . 
Témajavaslat: Igazságosság és közjó. XVI. Benedek pápa Caritas in veritate 
enciklikájának összefoglalása Ákos Előd atyától péntek délután. A társadalmi 
igazságosságról Lezsák Sándor politikus. Magyarország társadalomfejlesztési 
koncepciója. Civil mozgalmak mit tudnak tenni a közjóért és az igazságosságért. A 
civil mozgalmak bemutatása. Önkéntesség, becsületesség (pl. a gazdaságban). 

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: - 
• Kilépők: Nagy Gáborné 
• 2010-06-15-én MKA kérte Rozványi B.-t, hogy a szokásos évi statisztikai jelentéseket 

tegye meg (elektronikusan csak ő tudja beadni). A nyáron nem derült ki, hogy ez 
megtörtént-e. 

• 2010-06-29-én MKA beadta az Önkormányzatra a Kulturális Pályázat támogatása 
szerződését. (Egyedül a Darvak nem nyertek.) Visszaigazolás, pénz még nem jött. 

• 2010-07-02-án B-SzE beadta az Önkormányzatra a SZLH támogatására írt 
pótpályázatunkat. Válasz nincs. 

• Adataink frissítése a Fővárosi Civil Adatbázisban [MZs]  
• Nyári zarándoklat aug. 15-én a Nagy-Gete csúcsára. Török T. beszámolója a 

Fésületlenben olvasható. 

3. Feladatok viszzaellenőrzése 

• A Szentimrevárosi Alapítvány új alapító okiratát a Választmány véleményezte, és 
MKA 2009-10-26-án Márialigeti K.-lyal és az ügyvéddel közösen megszövegezte. A 
véglegesnek szánt szöveget MKA 2010-01-19-én kapta meg, és másnap visszaküldte 
az észrevételeivel. 

• Az Oláh Erzsébettel kötendő önkéntes szerződéshez a SzCSM felé beadtuk a 
jelentkezést. Válasz még mindig nem érkezett, ezért újra beadjuk az anyagot. [SzE] 

• Plébániának lakbér (60.000 Ft) fizetése a SZIE-tanyáért – Átutaljuk az összeget. 
• Az elfekvő kiadvány-készletek felmérése [VSzM] -- a lista elkészült. A Fésületlenben 

is megjelenhet. 
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• Adatfrissítés a tagoktól [UZ] Csak néhány válasz érkezett. Kérjük tagjainkat, 
aktivizálják magukat e tárgyban! 

• Kulturális Városközpont EU pályázat támogatása – kommunikálása. MKA 
összefoglaló írást küld a Fésületlenbe. 

4. Pénzügyek 

• 2010-07-08: 34.000 Ft befizetés érkezett postán. (Lókút) 
• 2010-07-28: 35.000 Ft befizetés érkezett postán. (Lólút) 
• 2010-08-02: 100.000 Ft a XI. ker. Zöldsziget Pályázat teljes összegét átutalták. 
• 2010-08-09: 500.000 Ft az NCA Működési Pályázat (NCA-KM-10-1605) teljes 

összegét átutalták. Ezzel implicite elfogadták a tavalyi elszámolásunkat. 
• 2010-08-24: 100.000 Ft előleget utaltunk Szabó T.-nek a XI. ker. Kulturális Pályázat 

terhére a Baba-mama Klub anyagbeszerzésére. 
• 2010-08-27: 30.000 Ft befizetés érkezett postán. (Lókút) 
• 2010-08-27: 90.000 Ft-ot utaltunk Simon N.-nak a XI. ker. Zöldsziget Pályázat 

terhére. 
• 2010-08-27: 172.500 Ft-ot elutaltunk az ELTE TÓFK részére a foci január-júniusi 

terembérleti díjára. 

Beadott pályázatok: 

• A XI. ker. Önkormányzat 2010-07-02-án beadott pótpályázat: SZLH 240e Ft 

 


