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Jegyzőkönyv 
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2010. november 8-i üléséről 

Jelen vannak: Urbányi Zoltán, Szesztai Attila, Mergl K. Attila, Ságodiné Molnár Ildikó, 
Balázs Orsolya, Szuhaj Eszter, Szabó Monika, Brückner Ákos Előd 
választmányi tagok, valamint Gilyén Péter ellenőrző bizottsági tag. 

1. Aktuális teendők 

• Őszi programfüzet sokszorosítása 2010-10-26-án elkészült. Terjesztjük a különböző 
rendezvényeken és helyszíneken. 

• A SZIE-tanya ablakainak rendbehozatala [SzE]  
A munka nov. 3-án elkészült, számla ellenében a munkadíjat elutaltuk. 

HT-2010-10-18/1: A SZIE-tanya nyílászáróinak mázolására kapott ajánlatot – amely a 
bejárati ajtó és az összes ablak mázolását foglalja magában, és értéke 90.000,- Ft + áfa, 
(azaz bruttó 112.500,- Ft) – elfogadjuk, és a munkát megrendeljük.  
A határozat (e-mailes szavazással) 7-0-1 (B-SzE) megszavazva 

• SZIE Bál (nov. 13.) [MZs, GP]  
A helyszínre (Magyar Kultúra Háza) a bérleti szerződést 2010-10-15-én aláírva 
visszakaptuk postán.  
Az Artisjus felé is bejelentettük 2010-10-19-én faxon a rendezvényt, de választ nem 
kaptunk. E-mailen is bejelentjük.  
Tombola díjakra várunk még felajánlásokat. 

HT-2010-11-08/1: A tombola fődíjaként felajánlunk egy hétvégét Lókúton.  
7-0-0 egyhangúlag elfogadva 

Testvéregyesületeknek kedvezményt adbiztosítunk a báli belépő árából.  
Orgona javára tombola, árverés szervezése [UZ]: a Művészetek Szerelmesei 
Szakosztály kiállított képeire lehet licitálni a bálon. A képekért befolyt összeggel az 
orgonaépítést támogatjuk. 

• Szellemi-lelki Hétvége (nov. 19-20.) [SzA]  
Programtervezetet SzA küldött e-mail-ben legutóbb okt. 15-én 5. változatban. 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 idei helyszín a Szent Imre Gimnázium 4. emeleti Békefi terme 
lesz. További meghívásokat is eszközölt (pl. kerületi protestáns lelkészek, 
polgármester).  
Keresünk támogatókat és segítőket: számítógép és projektor működtetéséhez, az 
Egyesület kiadványainak árusításához, büfé szervezéséhez. A testvéregyesületek is 
árusíthatják saját kiadványaikat. 

HT-2010-11-08/2: Belépőt nem szedünk, az érdeklődők önkéntes hozzájárulással 
támogathatják a rendezvényt.  
7-0-0 egyhangúlag megszavazva 
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Szórólap nyomtatása megtörtént, terjesztjük.  
Az AKTK által felajánlott összeget a rendezvény lebonyolításához fogjuk 
felhasználni. 
2010-07-02-án B-SzE beadta az Önkormányzatra a SZLH támogatására írt 
pótpályázatunkat. 2010-10-28-án külön kérvénnyel fordultunk az új polgármesterhez, 
és egyben meghívtuk a rendezvényre. 

• Tini Klub támogatása [BKO]: a SZIÉ-ben is legyen meghirdetve az esemény. 

HT-2010-11-08/3: 30 e Ft-tal támogatjuk a Tini Klubbot.  
7-0-0 egyhangúlag megszavazva 

• Pályázati lehetőség "közhasznú számítógépre". Beadási határidő 2010-11-22. 
Laptopot lenne célszerű beszerezni. MKA megnézi, hogy van-e ilyen lehetőség. 

• Ábrahám Katalin önkormányzati képviselő javaslatot kért Márialigeti Katitól, hogy kit 
részesítsenek kitüntetésben a kerületben végzett munkájáért. Ládonyi Gabit 
felterjesztését támogatjuk, és javasolnánk Szabó Tündét is – ha nem most, akkor 
jövőre. 

• Az új Önkormányzatot tájékoztatjuk az Egyesület működéséről, munkájáról, 
megkeressük a civilekkel foglalkozó új személyeket. (SzA, BO) 

• A Búcsún a templomban bemutatott helytörténeti kiállítás anyagát megőrizzük 
későbbi felhasználásra. Márialigeti Katinak megköszönjük fáradságos munkáját! 

• SMI kért támogatást a Művészetek Szerelemsei Szakosztály működtetéséhez. 

HT-2010-11-08/4: A Művészetek szerelmesei Szakosztály működési költségét 8 e Ft-tal 
támogatjuk. 
5-0-2 (SzA, SMI) elfogadva 

• A Civil Fórum új honlapjára az őszi programfüzetet feltesszük, és egy linket a saját 
honlapunkra. 

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: - 
• Kilépők: - 
• 2010-06-29-én MKA beadta az Önkormányzatra a Kulturális Pályázat támogatása 

szerződését. (Egyedül a Darvak nem nyertek.)  
A pénz szep. 2-án megjött! Az aláírt szerződéseket is megkaptuk okt. 7-én. 

• A katasztrófa első napjaiban felmerült, hogy ajánljuk fel Lókutat átmeneti szállásként 
az iszapár károsultjainak, de erre nem volt igény. [BKO] 

• 3. Országos Keresztény Civil Szervezetek Fóruma 2010-10-13-án a Parlamentben 
[SzA]. Téma a partnerség volt. Beszélgessenek egymással az emberek! Ne akarja 
senki a gondolkodását a másikra ráerőltetni. 

• 2. Országos CÖF Konferencia 2010-11-05-én a Hotel Flamencoban [BKO]. Latorcai 
Csaba: nem fejleszteni, hanem segíteni kell a civileket, az emberek önszerveződését. 
Rétvári Bence: az egyesületek újraregisztrálása jövő tavasszal. Kormányzati portálon 
keresztül új jogszabályok követése. 

• Fotó-kiállítás + festmény-kiállítás (nov. 6.) [UZ, SMI]: a festménykiállítás a Búcsú 
előtt volt, a fotókiállítást a búcsú keretében nyitottuk meg, és adventig tart. 
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• Helytörténeti Múzeum? (Lenkei Balázs okt. 25.): nem ismerjük az illetőt, további 
megkeresés nem történt. Semmiféle megállapodásunk sincs az Önkormányzattal, az 
egész múzeum csak egy tervezet volt a Kulturális Városközpont projekt kapcsán. 

•  A lókúti templom tetejének újjáépítésére küldött adományunkat (100e Ft) 
Márialigeti K. adta át a plébánosnak kísérő levelünkkel együtt. 

• Dániel András segítségünket kérte a Club Play mulató elleni küzdelmében. A 
problémát átadjuk a Civil Fórumnak – a Városüzemeltetési szekció alá tartozik a 
probléma. 

3. Feladatok viszzaellenőrzése 

• Civil Fórum fejlesztése [SzA]: XI. kerületi szervezet létre jött, most alakulnak a 
szekciók. 

• A Szentimrevárosi Alapítvány új alapító okiratot MKA 2010-09-19-én aláírta. A 
Fővárosi Bíróság 2010-10-08-án kelt levelében 6 kifogást támasztott. Az ezekre 
adandó választ nov. 4-én mail-ben egyeztette Márialigeti K.-lyal. Nov. 15-ig kell 
reagálni a kifogásokra. 

• Az Oláh Erzsébettel kötendő önkéntes szerződéshez a SzCSM felé újra be kell adjuk 
a jelentkezést, mert 4 hónapja semmi választ sem kaptunk. [SzE] Beadtuk a 
Közigazgatási és Rendészeti Minisztériumba, mert ez most oda tartozik. 

• A Darvak kérésére 2010-05-10-én kértük felvételünket a Magyar Rögbi Szövetségbe. 
Kató Cs. kérésére 2010-10-05-én megküldték a 2010-05-18-án keltezett, és rögtön 
életbe is lépett elnökségi határozatot (15./2010.05.18.), miszerint az Egyesületet (SZIE 
Darvak) felvették tagnak. A szövetségi tagdíjat a Darvak maguk fedezik. 

• Adatfrissítés a tagoktól. [UZ] Újra megjelent a Fésületlenben, de csak kevesen 
reagáltak rá. 

• A 2010-10-05-én megrendelt csekkfüzetet 2010-11-04-ére elkészítette az OTP. 
[BKO] 

• Az SZJA 1% felhasználásáról nyilatkozatot kell közzétennünk. Ezt Rozványi B. 
Adamis J. segítségével elkészítette. A honlapra is ki kell kerüljön, erre Bánki Zs.-ot 
kértük meg. 

4. Pénzügyek 

• 2010-10-11: 262.149 Ft-ot kaptunk az APEH-tól a 2009. évi SZJA 1%-ból 
• 2010-10-13: 15.500 Ft postai befizetés érkezett 
• 2010-10-20: 50.000 Ft előleget utaltunk Urbányi Z.-nak a Közművelődési 

Megállapodás terhére. 
• 2010-10-27: 45.000 Ft-ot utaltunk Szalay J. tanárúrnak a Művészetek Szerelmesei 

szakosztály foglalkozásainak vezetéséért a XI. ker. Kulturális Pályázat terhére. 
• 2010-10-27: 37.500 Ft-ot elutaltunk az  ELTE TÓFK részére a foci szeptemberi 

terembérleti díjára. 
• 2010-10-27: 172.000 Ft-ot utaltunk Márialigeti K.-nak (NCA kézműves 100e + 

Zsibongó pályázat 72e) 
• 2010-10-27: 168.000 Ft-ot utaltunk Márialigetiéknek (Lókút bevételeiből 68e + lókúti 

templom tetejének javítására adomány 100e) 
• 2010-11-05: 112.500 Ft-ot utaltunk a DVITRON Kft.-nek a SZIE-tanya ablakainak 

mázolásáért, javításáért. 
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Beadott pályázatok: 

• A XI. ker. Önkormányzat 2010-07-02-án beadott pótpályázat: SZLH 240e Ft 
• "Budapest Bank Budapestért" Alapítvány elutasította a Darvak terembérletre (300e 

Ft) beadott pályázatát. 
• A XI. ker. Önkormányzat elfogadta az alábbi 2009-es pályázatok elszámolását. 

Köszönjük a szervezők munkáját! 
o Művészetek Szerelmesei (100e Ft) 
o Zöldkör / Bolhapiac (120e Ft) 
o Zsibongó (30e Ft) 

 


