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JEGYZŐKÖNYV 
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2010. december 06-i üléséről 

Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Ságodiné Molnár Ildikó, Szesztai Attila, Szuhaj 
Eszter, Urbányi Zoltán, Brückner Ákos Előd választmányi tagok, valamint 
Csányi Tamás. 

1. Aktuális teendők 

• Karácsonyi köszöntések szétküldése – a kiegészített lista szerint. (Felelős: SZA, BKO) 

• A kiléptetés (törlés a tagnyilvántartásból) módjának meghatározása. 

HT-2010-12-06/1: Meszéna Zsolt írásbeli javaslata alapján az Egyesület Választmánya az 
érvényes Alapszabály III/12. pontjában leírtaknak megfelelően a következő részletes 
eljárásrendet határozza el egy a megkeresésekre nem reagáló tag tagviszonyának törlése 
érdekében. 

I. Egy év elmaradás után az Egyesület (a tagdíj-nyilvántartást vezető) küld egy értesítést az 
illetőnek, jelzi a hátralék összegét, és határidő tűzésével kéri, hogy fizesse azt be, illetve 
kérni, hogy jelezze, ha gondot jelent. Egyben meghívja a programokra. (Levélminta 
felelőse: MKA) 

II. Ha az illető a kitűzött határidőig nem fizet, a tagdíj-nyilvántartást vezető jelez a 
Választmánynak. Valamelyik választmányi tag személyesen (telefonon, mailben, levélben) 
megkeresi az illetőt, és hívogatja, majd visszajelzi ennek eredményét. 

III. Ha ez a megkeresés is eredménytelen, akkor az Egyesület egy újabb felszólító 
levelet küld egy újabb határidő kitűzésével. (Levélminta felelőse: MKA) 

IV. Ha erre sem érkezik válasz, akkor tagdíj-nyilvántartást vezető jelzi a Választmánynak, 
hogy az illetőt határozattal törölni lehet a névsorból. 

5-0-0 egyhangúlag elfogadva. 

• A Rétvári B. által meghirdetett tavaszi újraregisztrálás ügyében miheztartás végett megvárjuk 
a kormányzati lépést. 

• Az Egyesületen belül sokat teljesítő tagok számára adható jutalommal kapcsolatban tudomásul 
vettük Rozványi B. adóügyi tájékoztatását. A kérdésre visszatérünk. 

• Az Önkormányzat Szentimreváros közeli helyi képviselőinek ismertetőt küldünk 
Egyesületünkről, valamint az egyházközségről, kiemelve a karitász támogatásának 
fontosságát. (Felelős: BKO) 

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Dániel András a segítségünket kérte a Club Play mulatóval kapcsolatban. A megkeresést 
továbbítottuk a Civil Fórum Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Település üzemeltetési és 
Közbiztonsági szekciója felé. Az Önkormányzat felfüggesztette a működési engedélyt. 
(Felelős: SZA) 

• A SZIE bállal kapcsolatban a szervezők jelezték a szervezéssel kapcsolatos tényeket; 
csökkent a szervezői csapat létszáma, további problémákra is felhívták a választmány 
figyelmét. A SZIE-bál hagyománya folytatandó. Célszerű lenne újra megvizsgálni a bál 
Szentimrevároshoz közelebb hozásának lehetőségét. 
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• A 2010. évi Szellemi-Lelki Hétvége anyaga DVD-n megjelenik. Ajándékként megküldjük az 
előadóknak, valamint testvéregyesületeinknek. (Felelős: SZA) 

• BKO tájékoztatta a választmányt a Tini klub aktualitásairól. 

• Török T. jelezte, hogy befejeződött az őszi Tarokk-tanfolyam. 

• Az Egyesületről molinók, bannerek, strandzászlók állnak rendelkezésre (SZA, Nemes G): 
a. SZIE címeres kiakasztható molinó 
b. SZLH feliratos kiakasztható molinó 
c. SZIE címeres álló zászló 
d. Szakosztályi bemutató (PPT) frissített változata 

3. Feladatok viszzaellenőrzése 

• SZA tájékoztatója: megalakult a Civil Fórum Településfejlesztési, Környezetvédelmi, 
Település üzemeltetési és Közbiztonsági szekciója. Egyesületünk részéről tagjai: Ágostházy 
Imre, Ankerl Magnólia, Nemes Gábor, Simonfainé Újlaki Eszter. Elnök: Szesztai Attila. 
A második megalakulandó szekció a Művelődési szekció lenne. Egyesületünk részéről Csányi 
Tamást kértük a részvételre. 

• Őszi programfüzet kiosztásra került a templomban. 

• A Szentimrevárosi Alapítványt a Fővárosi Bíróság bejegyezte közhasznúként! 
• Pályázati lehetőség "közhasznú számítógépre". A pályázatot MKA átnézte, és csak használt 

PC-kre lehetett pályázni, ráadásul jelentős önrésszel is be kellett volna szállni. 

• Az SZJA 1% felhasználását a honlapon és a fésületlenben közzétettük. 

4. Pénzügyek 

• 2010-11-15: 61.108 Ft-ot elutaltunk az Artisjus-nak a SZIE Bál jogdíjaként. (Fedezete: báli 
bevétel?) 

• 2010-11-19: 30.000 Ft-ot elutaltunk az ELTE TÓFK részére a foci októberi terembérleti 
díjára. (Fedezete: befizetések MZs-nál) 

• 2010-11-23: 75.000 Ft-ot elutaltunk SZIG-nek a SZLH terembérleti díjaként. (Fedezete: az 
Önkormányzattól kapott külön támogatás) 

• 2010-11-23: 33.750 Ft-ot elutaltunk a MILTON Nyomdai Bt-nek az őszi programfüzet és az 
SZLH program sokszorosításáért. (Fedezete: részben az NCA működési (őszi programfüzet) 
részben a külön támogatás (SZLH program))  

• 2010-11-23: 90.000 Ft-os csekket kapott BO a Mikulás-futás előlegeként. (Fedezete: XI. ker. 
Kulturális Pályázat. Az OTP-be felvette: 2010-11-29) 

• 2010-11-25: 19.300 Ft-ot elutaltunk a Linczmayer Pincészetnek az SZLH előadók 
ajándékboraira. (Fedezete: az Önkormányzattól kapott külön támogatás)  

• 2010-11-26: 30.000 Ft-ot elutaltunk az ÁLOM-KÉP Bt-nek az SZLH technikai 
lebonyolításáért. (Fedezete: az Önkormányzattól kapott külön támogatás)  

• 2010-11-26: 28.309 Ft-ot utaltunk Urbányi Z.-nak a fotókiállítás elszámolásaként. (Fedezete: 
Közművelődési Megállapodás)  

• 2010-11-26: 80.296 Ft-ot utaltunk Szesztai A.-nak az SZLH elszámolásaként. (Fedezete: az 
Önkormányzattól kapott külön támogatás)  

• 2010-11-26: 25.000 Ft-ot elutaltunk a Pharma Press Kft-nek a SZIE címeres molinóért. 
(Fedezete: az Önkormányzattól kapott külön támogatás) 


