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Jegyzőkönyv 
A Szentimrevárosi egyesület választmányának 

2011-02-07-i üléséről 

Jelen vannak: Mergl K. Attila, Szesztai Attila, Urbányi Zoltán, Szuhaj Eszter, Balázs 
Orsolya, Ságodiné Molnár Ildikó, Szabó Mónika, Brückner Ákos Előd 
választmányi, Meszéna Zsolt ellenőrző bizottsági tagok, dr Kiss Rita Mónika 

1. Aktuális teendők 

• 2011. az önkéntesek éve – a SZIÉ-ben működő önkénteseink bemutatkozásait 
közreadnánk a Fésületlenben. 

• Közgyűlés előkészítése: 
o Pénzügyi elszámolás előkészítése 
o Jelöltállítás: a szakosztályvezetők is javasoljanak a szakosztályukból aktív tagokat 

a Választmányba. 
o Szakosztályi beszámolók: elkészítésére kérjük a szakosztályvezetőket, lehetőség 

szerint február végéig (a közgyűlési meghívóval együtt küldhető legyen) 
• 20 éves évforduló előkészítése: 

o Aranylista: a 20 éve folyamatosan aktív tagok jutalmat kapjanak 

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: - 
• Kilépők: - 
• A Wekerle Sándor Alapkezelő 2011-01-04-én értesített, hogy a 2009-es NCA 

Működési pályázatunk elszámolását elfogadta. 
• Polgármesteri újévi pohárköszöntő 2011-01-14 a Hotel Flamencoban. [SMI]: 

protokolláris alkalom volt, a személyes beszélgetésre, az egyesület „bemutatására” 
nem volt lehetőség. 

• Móricz ZS. körtéri vastraverz és tiltakozásunk. 

HT-2011-02-07/1: Az egyesület a leendő építmény ellen foglalt állást.  
A határozat (e-mailes szavazással) 5 -1 (SzE) - 1 (UZ) megszavazva. 

A Civil Fórum is a tiltakozás mellé állt. Az egész körtér rendezési terve követhetetlen. 
Bizottság alakul, amely ezeket felderíti. 

HT-2011-02-07/2: Ha a SZIE is benne lesz ebben a bizottságban (fővárosi szintű a 
probléma), akkor Ágostházy Imrét kérjük meg a SZIE képviseletére.  
7-0-0 egyhangúlag megszavazva. 

• Az alakulóban lévő Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület (www.btkpe.atw.hu) 
pályázatának befogadása. A Duna-Ipoly Nemzeti Park által támogatott 
hulladékmentesítésre pályáznának a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt 
pályázaton. 

HT-2011-02-07/3: A SZIE befogadja a KPE pályázatát, és támogatja megvalósítását. 
A határozat (e-mailes szavazással) 6 -1 (SzA) – 0 megszavazva. 
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A pályázat végül egyéb okokból nem valósult meg. 

• [SzA] A kerület belső részén működő szervezeteknek nincs közösségi háza. Erre lenne 
jó a Bartók B. út 61. alatti helyiség vagy a Parkszínpad– ha a kerület visszakapná a 
fővárostól. 

• Kiss Rita: Egészséggel kapcsolatos játszóházat szervezne az őszi időszakban. Kértük, 
vegye fel a kapcsolatot a Zsibongó Klubbal. 

3. Feladatok visszaellenőrzése 

• Civil Fórum beindult. [SzA] Hogyan számoljanak be a küldöttek a Választmánynak? 

HT-2011-02-07/4: A Választmány tagjai közül a Városüzemeltetési szekcióban részt vevő 
SZIE-tagok koordinálására Szesztai Attilát, a Kulturális és Művelődési szekcióban részt 
vevőkére Ságodiné Molnár Ildikót, a Szociális szekcióban részt vevőkére Balázs Orsolyát, 
az Egészségügyi és Sport szekcióban részt vevőkére Urbányi Zoltánt kérjük fel.  
7-0-0 egyhangúlag megszavazva. 

• Adatfrissítés a tagoktól. [UZ] Továbbra is kérjük tagjainkat, hogy érezzék 
személyesen megszólítva magukat és küldjenek adatfrissítést magukról! 

• A kerületi pályázati elszámolások megtörténtek. 
o VICUS: Kató Cs. jelezte, hogy beadta, de nem kaptunk irattári példányt! 

• SZIE Bál 2011-ben a SZIG-ben lehet! [Stróbl K.] Köszönő levelet írunk az 
igazgatónak a lehetőségért. A tanári kart meghívjuk, hiszen ez egy újabb lehetőség a 
SZIE bemutatására. 

• Foci elszámolás [MZs] Leadva. 
• Szellemi-lelki Hétvége DVD kiadása [SzA] 30 ingyenes példányt az 

Önkormányzatnak, az előadóknak, a testvéregyesületeknek szétosztunk. 
• Közművelődési Megállapodás előkészítése [Csányi T.] Több programra kértük 

támogatást, mint tavaly. A programtervezeteket leadtuk az Önkormányzatra. 
• UZ bejegyeztetése: a bíróságra 2011-01-14-én beadtuk a változtatási kérelmet. [BKO] 
• Tavaszi programfüzet összeállt. [UZ] Utolsó korrektúra után nyomdába kell adni, és 

mielőbb kiosztani. 
• Népdaléneklésre hívjuk tagtársainkat, Turcsányi Mária vezetésével. Elérhetősége a 

Fésületlenben megtalálható. Első alkalom, és további időpont-egyeztetés: február 8. 

4. Pénzügyek 

• 2011-01-11: 32.000 Ft-os csekket kapott SMI a NCA Működési pályázat terhére. 
(OTP-ben felvette 2011-01-11) 

HT-2011-02-07/5: A SZIE a Tiniklub első félévi kiadásaihoz 50 e Ft-os támogatást ad. 
7-0-0 egyhangúlag megszavazva. 


