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Jegyzőkönyv 
A Szentimrevárosi Egyesület választmányának 

2011. március 7-i üléséről 

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

1. Aktuális teendők 

• Közgyűlés előkészítése 
o A régóta nem fizető és nem aktív tagokat felszólítjuk, hogy nyilatkozzanak a 

tagságuk fenntartásának szándékáról. 
o Teremfoglalás a Szt. Imre Házba 
o Jelöltállítás: március 25-ig lehet javasolni a jelölő bizottságnak (Török T.) 
o Pénzügyi beszámoló, költségvetési terv. (Adamis J., Rozványi B.) 
o Választmányi beszámoló 
o Szakosztályi beszámolók hoz eddig megkaptuk: Darvak, Művészetek 

Szerelmesei, Lókút, Zsibongó, Jégtánc -- a többi még hiányzik! 
o Ellenőrző bizottság beszámolója (Adamis G.) 

HT-2011-03-07/1: Az Egyesület tiszteletbeli tagjának javasoljuk a Közgyűlésnek dr 
Párdányi Miklóst, a Szent Imre Gimnázium igazgatóját.  
6-0-0 egyhangúlag megszavazva. 

• 20 éves évforduló előkészítése 
o Aranylista/ezüstlista tagjainak emléklapot adjunk. Megkérjük a szakosztály-

vezetőket, hogy segítsenek a névsor összeállításában. 
o Időpont-javaslat (Emil atyával már egyeztetve): 2011. ápr. 9. szombat 10:00 
o Helyszín a Szt. Imre Ház-beli nagyterem 
o Műsorjavaslat: hálaadó mise, emlékezés: a jutalmazottak laudációjaként, torta. 

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei 

• Új belépő: - 
• Kilépők: 2010. decemberében elhunyt Bozóky-Szeszich Elek, így tagsága megszűnt. 
• Civil Fórum [SzA]: a kezdeti nehézségeket leküzdve üléseznek a szekciók. Az infor-

mációáramlás nem mindig tökéletes. [UZ]: a Sport és Ifjúsági szekció ülésén Vendég 
Zsolt (Őrmező) vezetésével 9 fő volt jelen. Témáik: Az élsportról a szabadidő- és 
diáksportra helyeznék a hangsúlyt. Javasolják, hogy az iskolák hétvégeken nyissák 
meg a pályáikat. A sportra fordítható önkormányzati össztámogatás csökken. Az 
Újbuda TC túl nagy. 

• A Wekerle Sándor Alapkezelő 2011-02-24-én hiánypótlásra szólított fel minket a 
2011-es NCA Működési Pályázatunk kapcsán (számviteli beszámoló). [MZs] A 
hiánypótlás megtörtént. 

• Részvétel a Közszolgálati Testületben (I:4-N:1-T:2) --mivel késve döntöttünk a 
részvételről, már nem tudtunk csatlakozni. 
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3. Feladatok visszaellenőrzése 

• Az Oláh Erzsébettel kötendő önkéntes szerződése. Mindkét fél által aláírva életbe 
lépett. [SzE]. 

• Adatfrissítés a tagoktól. [UZ] a közgyűlésre szóló meghívóval együtt elküldjük az 
adatfrissítő lapot, ill. a közgyűlésen is biztosítunk rá lehetőséget. 

• Szellemi-lelki Hétvégéről készült DVD-k kiosztásra kerültek. [SzA] 
• Tavaszi programfüzet nyomtatása elkészült. [GP] Kiosztása a templomban 

késedelmet szenvedett, mert a Plébániairodán elkeveredett a doboz. A jövőben jobban 
nyomon kell követni a kiadványokat! 

• UZ bejegyeztetése: a bíróságra 2011-01-14-én beadtuk a változtatási kérelmet. Válasz 
nem érkezett, így az OTP-nél sem tudtunk intézkedni. 

4. Pénzügyek 

• 2011-02-09: 22.5000 Ft-ot elutaltunk az ELTE TÓFK részére a foci decemberi 
terembérleti díjára. (Fedezete: befizetések MZs-nál) 

• 2011-02-09: 80.000 Ft-ot utaltunk Szabó T.-nek a XI. ker. Kulturális Pályázat terhére 
a Baba-mama Klub anyagbeszerzésére. 


