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Jegyzőkönyv 
A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2011. 01. 03-i üléséről 

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

1. Aktuális teendők 

• Bozóky-Szeszich Elek (� 2010. december 9.) 

HT-2010-12-14/1: Az Egyesület Bozóky-Szeszich Eleket saját halottjának tekinti, és 
temetési költségeit fedezi.  
A határozat (e-mailes szavazással) 7-0-0 egyhangúlag megszavazva. 

o Temetése 2011.01.06-án lesz a Szt. Gellért Templomban. 
o Elek ügyvezető-helyettesi tisztségét – az Alapszabályban meghatározott 

módon titkos szavazással megválasztva – Urbányi Zoltán veszi át, aki a 
megbízatást elfogadta. Bírósági bejegyeztetését és az OTP-nél való 
bejelentését mielőbb el kell indítani. 

• 2011. az önkéntesek éve – figyelemmel kísérjük a kapcsolódó rendezvényeket, 
lehetőségeket, akciókat, amelyekhez az Egyesület csatlakozhatna. A Fésületlenben is 
népszerűsítjük az önkéntességet; egy-egy kiemelkedő önkéntes tagtársunk bemutatásá-
val. Indító oldal: www.onkentes.hu 

• Pénzügyi elszámolás előkészítése. A szakosztályvezetőktől január végéig kérjük 
ezeket! 

• Közművelődési Megállapodás előkészítése. Mire pályázzunk a szokásos 
programokon túl? A fotókiállítást lehetne bővíteni festmény v. más kiállítással. 
Másokat is meghívnánk a kerületből kiállítani. Felújítanánk az ehhez szükséges 
technikai felszerelést. 

• Tavaszi programfüzethez az információkat beszerzi, és összeállítja: UZ. 
• Honlap megújítása (képek feltölthetősége). Az interneten való jelenlétünk 

aktuálisabb legyen. 
• A Közgyűlés előtt figyelemfelhívás választmányi tagság választásra! Személyes 

megkeresések! Jelölőbizottság kérje fel az embereket. 
• Népdalkörre igényfelmérés. Fésületlenben meghirdetjük. 

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: - 
• Kilépők: - 
• Tini Klub szilveszteri rendezvénye dec. 30-án volt. 

3. Feladatok viszzaellenőrzése 

• Civil Fórum beindult. [SzA] A Városüzemeltetési, a Művelődési és a Szociális 
szekció megalakult, a Sport várhatóan januárban alakul meg. Hoffmann Tamás: az 
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Önkormányzat támogatja a civil szférát. Ha a civilek a feladatokba besegítenek, akkor 
juthatnak támogatáshoz. 

• Az Oláh Erzsébettel kötendő önkéntes szerződése. [SzE] Újrakezdjük az eljárást, 
mivel második beadványunkra sem érkezett reakció a Minisztériumból. 

• Adatfrissítés a tagoktól. [UZ] Hogyan tovább? Tagjaink sajnos nem nagyon 
aktivizálják magukat ebben a tárgyban… 

• Karácsonyi köszöntések. Köszönjük Szesztai Attilának az Egyesület nevében írt 
személyes hangvételű karácsonyi jókívánságokat. 

• A kerületi pályázati elszámolásokra felhívni az érintettek figyelmét (legkésőbb jan. 
15.). Még vannak fel nem vett pénzek is! 

o VICUS: Kató Cs. jelezte, hogy beadta, de még nem kaptunk egy példányt az 
Irattát részére. 

o XI. ker. Kulturális: BO, MMK, Szabó T., SMI 
o XI. ker. Közművelődési: Csányi T., UZ 
o XI. ker. Pótpályázat (SZLH): SzA 

• A decemberi ülésen elhatározott kiléptetéshez formalevelet kell fogalmazni. [MKA] 
• Évente egyszer 5.000 Ft-ot meg ne haladó értékű tárgyjutalom vagy ajándékutal-

vány adómentesen adható. [(Szja tv. 1.mell.) 8.18]. Akarunk-e valakiket így jutalmaz-
ni? Az Egyesület 20 éves fennállásának évfordulójára adjunk a 20 éve aktív tagoknak. 

• SZIE Bál (nov. 13.) elszámolása (kb. -260e Ft). 
• Szellemi-lelki Hétvége (nov. 19-20.) értékelése, elszámolása [SzA]  

Az elkészült video-felvételekből DVD-t fogunk kiadni. 

4. Pénzügyek 

• 2010-12-19: 9.940 Ft-os csekket kapott Csányi T. a Közművelődési Megállapodás 
maradékaként. (Fedezete: XI. ker. Közművelődési Megállapodás) 

• 2010-12-20: 500.000 Ft-ot elutaltunk az Magyar Kultúra Alapítványnak a SZIE Bál 
terembérleteként. 

• 2010-12-20: 30.000 Ft-ot elutaltunk az ELTE TÓFK részére a foci novemberi 
terembérleti díjára. 

• 2010-12-20: 1.749 Ft-ot utaltunk Urbányi Z.-nak a fotókiállítás elszámolásaként. 
(Fedezete: XI. ker. Közművelődési Megállapodás) 

• 2010-12-29: 240.000 Ft pótpályázat a Szellemi-lelki hétvégére megjött. 
• 2010-12-30: 105.965 Ft-ot elutaltunk B-Sz Idának Elek hamvasztási költségeiként. 

(Fedezete: választmányi határozat) 
• 2010-12-30: 300.700 Ft-ot elutaltunk B-Sz Idának Elek urnahelyére. (Fedezete: 

választmányi határozat) 

 


