
Jegyzőkönyv
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2010. október 4-i üléséről

Jelen vannak: Mergl  K.  Attila,  Balázs  Orsolya,  Bozóky-Szeszich  Elek,  Urbányi  Zoltán, 
Szesztai  Attila,  Szuhaj  Eszter,  Ságodiné  Molnár  Ildikó,  Szabó  Mónika, 
Brückner Ákos Előd választmányi tagok

1. Aktuális teendők
 Őszi programfüzet sokszorosítása [UZ] Árajánlatokat kérünk.
 Fűnyírás/fűnyíró ügye [BKO]

HT-2010-10-04/1: Szabó  Tündét  30e  Ft  értékű  fűnyíróval  kárpótoljuk,  mert  tavaly 
tönkrement a saját fűnyírója, amit a hátsó kertben használt.
8-0-0 egyhangúlag megszavazva

 A hátsó kertben a kerti padokat rendbe hozatjuk a Baba-Mama Klub részére [SzE]. 
A munka szept. 20-án el is készült.

HT-2010-10-04/2:  A  kerti  padok  rendbehozatalára  35e  Ft-ot  költünk  az  Egyesület 
vagyonából.
8-0-0 egyhangúlag elfogadva

 Szellemi-lelki Hétvége előkészítése (nov. 19-20.) [SzA]
Programtervezetet SzA küldött e-mail-ben legutóbb szept. 14-én 4. változatban. Ennek 
mentén kellene a szervezést tovább folytatni. Emil atyát felkérte, hogy legyen védnöke 
és lelki vezetője a rendezvénynek. A SZIG-ben már tárgyalt Párdányi M. igazgatóval, 
aki mindenben támogatja a rendezvényt,  így az idén ott lesz. További meghívások, 
támogatók.  Kérdés,  hogy  készüljön-e  könyv  az  előadásokból.  A  résztvevőktől 
adományt kérhetünk a rendezvény támogatására.  Készüljön szórólap előtte,  UZ kér 
erre  is  árajánlatot.  A  kerületi  ifjúsági  szervezetek  mutatkozzanak  be.  Áruljuk  a 
korábban megjelent egyesületi kiadványokat.

 Fotó-kiállítás előkészítése (nov. 6.) [UZ] Megvolt a pályázat és a bírálat is. 54 kép 
lesz kiállítva.

 SZIE Bál előkészítése (nov. 13.) [MZs, GP]
A  helyszínt  (Magyar  Kultúra  Háza)  lefoglaltuk,  a  szerződéskötés  folyamatban.  A 
feltételek kedvezőbbek lettek.
Orgona  javára  tombola,  árverés  szervezése  a  fotókból,  a  Művészetek  szerelmesei 
szakosztály festményeiből,  régi orgonasípokból.  [UZ] A festményeket  is  ki lehetne 
állítani a búcsú előtt a templomban.

 MKA indítványa: a lókúti templom tetejének felújítására adományozzon a SZIE 100e 
Ft-ot.
A  falu  templomjavító  erőfeszítéseinek  támogatásával  az  Egyesület  iránti  bizalmat 
erősíthetjük,  és  a  szolidaritásunk  kifejezésén  túl  a  jövőbeli  együttműködést  is 
megolajozhatjuk.

HT-2010-10-04/3:  A lókúti  templom tetejének rendbehozatalára 100e Ft-ot adományo-
zunk az ottani egyházközségnek az Egyesület vagyonából.
8-0-0 egyhangúlag elfogadva

1 / 3



2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
 Új belépő: -
 Kilépők: -
 2010-06-15-én kértük fel Rozványi B.-t, hogy a szokásos évi statisztikai jelentéseket 

tegye meg (elektronikus formában). Az elkészült adatlapokat szep. 12-én megküldte a 
KSH-nak.

 2010-06-29-én MKA beadta az Önkormányzatra a  Kulturális  Pályázat támogatása 
szerződését.  (Egyedül a Darvak nem nyertek.) Visszaigazolás még nem, de a pénz 
szep. 2-án megjött!

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

 Testvértalálkozó a  Karolinásokkal  2010-09-19  d.e.  [MMK] jól  sikerült,  sokan 
eljöttek mindkét egyesületből. Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját!

 SZJA  1%-ból  várhatóan  262.149,-  Ft-ot  kapunk  az  APEH  aug.  31-én  feladott 
értesítése  szerint.  Ez  a tavalyi  összegnél  5.700,-  Ft-tal  kevesebb.  Rozványi  B.-zsal 
előkészítettük a szükséges nyomtatványokat.

 BMK igényfelmérésére Csányi T. válaszolt.

3. Feladatok viszzaellenőrzése
 Civil  Fórum fejlesztése  [SzA].  További  felelős  képviselőket  kellene  felkérni  az 

Egyesületből. Társegyesületek meghívása is szükséges. A MEKDSz (szabadegyházas 
ifjúsági szervezet) jelentkezett, hogy szívesen bekapcsolódna a munkába.

 A Szentimrevárosi Alapítvány új alapító okiratát véleményeztük, és 2009-10-26-án 
Márialigeti  K.-lyal és az ügyvéddel közösen megszövegeztük.  A véglegesnek szánt 
szöveget 2010-01-19-én kapta meg MKA, és másnap visszaküldte az észrevételeit. Az 
új alapító okiratot 2010-09-19-én aláírta.

 Az Oláh Erzsébettel  kötendő  önkéntes szerződéshez a SzCSM felé újra beadjuk a 
jelentkezést, mert semmi választ sem kaptunk. [SzE]

 Plébániának lakbér (60.000 Ft)  fizetése a SZIE-tanyáért  – még nem történt  meg. 
[MKA] Ez csak a működési költségeket (rezsi) fedezi. Emellett karbantartási munkák 
– külső ablakfestés – váltak szükségessé. Árajánlatot kérünk a bejárati ajtó, két ablak, 
két kisablak, konyhaablak felújítására.

 Adatfrissítés a  tagoktól  [UZ]  Kevesen  jeleztek  vissza.  Kérjük,  hogy  akinél  nincs 
változás, az is küldje el újra az adatait (név, cím, telefon, e-mail, foglalkozás, milyen 
tevékenységet tud esetleg felajánlani), hogy frissüljön az adatbázis. Kizárólag belső 
használatra!

4. Pénzügyek
 2010-09-02: Az Önkormányzat  átutalt  480.000 Ft-ot,  a Kulturális  Pályázatok teljes 

összegét.
 2010-09-15: 40.000 Ft befizetés érkezett postán. (Lókút?)
 2010-09-23: Az Önkormányzat átutalt 750.000 Ft-ot, a Közművelődési Megállapodás 

második felét.
 2010-09-26: 40.000 Ft-os csekket kapott SMI az NCA Működési Pályázat terhére. (Az 

OTP-ben felvette: 2010-09-27.)
 2010-09-27:  45.000 Ft-ot  utaltunk  Szalay  J.  tanárúrnak  a  Művészetek  Szerelmesei 

szakosztály foglalkozásainak vezetéséért a XI. ker. Kulturális Pályázat terhére.
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 2010-09-27:  43.750  Ft-ot  utaltunk  a  DVITRON  Kft.-nek  a  kerti  padok 
rendbehozataláért.

 2010-09-28: 585.000 Ft-os csekket kapott Csányi T. a Közművelődési Megállapodás 
terhére. (OTP-ben felvette: 2010-10-14)

Beadott pályázatok:

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