
Jegyzőkönyv
A Szentimrevárosi Egyesület választmányának

2011. április 4-i üléséről

Jelen vannak: Urbányi Zoltán, Bánki Zsolt, Ujlaky Eszter, Ságodiné Molnár Ildikó, Balázs 
Orsolya, Szesztai Attila, Meszéna Zsolt, Szabó Mónika, Brückner Ákos Előd 
választmányi,  Szűcs  Endre,  Dobos  Kornél,  Mergl  K.  Attila  ellenőrző 
bizottsági  tagok,  Szuhaj  Eszter,  Márialigetiné  Makhult  Katalin  és  Simon 
Nadinka.

1. Aktuális teendők
• Közgyűlés értékelése SzA: A kifelé nyitást nem feledve a személyességet erősítsük. 

Sajnos kevesen voltunk!
• Titkos  szavazással  az  egyesület  ügyvezetője Szesztai  Attila,  helyettesei Balázs 

Orsolya és Urbányi Zoltán lettek. 

HT-2011-04-04/1:  Az  Egyesület  tagságából  Brückner  Ákos  Előd  atyát  kooptáljuk a 
Választmányba.
8-0-0 egyhangúlag megszavazva.
A közhasznúsági törvény miatt neki nem lesz szavazati  joga, de fontos,  hogy a döntéseket  
egyházi szempontból véleményezze.

• Minden megválasztott képviselő – a Választmány (a kooptált tagja is) és az Ellenőrző 
Bizottság  tagjai  –  kitöltötte  és  saját  kezűleg  aláírta  az  összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot.

• A  következő  munkaév  Választmányi  ülések  időpontjai (általában  a  hónap  első 
hétfőjén 19:30-kor a SZIE-tanyán) és az imafelelősök: máj.2. MKA, jún.6. SzM, júl.4. 
UE, aug.29. SMI, okt.3. BO, nov.7. UZ, dec.5. BZs, jan.2. MZs, febr.6. SzA, márc.5.  
DK.
A 2012. évi közgyűlés tervezett időpontja március 25. vasárnap.

• Szakosztályi összekötők:
Ujlaky Eszter – Baba-mama, színház
Urbányi Zoltán: Fotó, Szieszta, Jégtánc
Meszéna Zsolt: Bál, Foci, Zsibongó
Szesztai Attila: szellemi-lelki hétvége
Balázs Orsolya: Zöld kör, Guriga
Szabó Mónika: Bor, Rögbi
Ságodiné Molnár Ildikó: Rajz, Kirándulás, Tarokk, Tenisz
Mergl K. Attila: Evangelizációs, Fésületlen
Bánki Zsolt: Vers és dal, Honlap

• Kulcsok (10  db)  --  ebből  csak  1(!)  van  a  Választmánynál,  a  többi  összegyűjtése 
folyamatban.

• Pecsétnyomók:  a  két  körpecsét  Balázs  Orsolyánál  és  (a  bejegyzésig  az  átmeneti 
időben) Mergl K. Attilánál van. A Bírósági bejegyzés megtörténtével átadja Szesztai 
Attilának. A hosszú bélyegzőt Adamisné Szánthó Judit őrzi.

• A Buza Barna által készített emlékplaketteket (8 db MMK őrzi).
• Bírósági bejegyzés előkészítése: a beadandó papírokat MKA gyűjti össze. UZ beadott 

változtatási kérelmére a Fővárosi Bíróság még nem reagált.
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• dr.  Párdányi  Miklós felköszöntése,  és  tiszteletbeli  taggá  fogadása.  A  20  éves 
évfordulóra hívtuk. Ha eljön ott, ha nem később külön látogatás keretében [SzA].

• 20  éves  évforduló előkészítése  (2011.  ápr.  9.  szombat  10:00;  Szt.  Imre  Ház 
nagyterem) [SzE]

HT-2011-04-04/2: A 20. évforduló költségeire 100 e Ft-ot ad a választmány.
7-0-1(UE) megszavazva.

o Arany- és ezüstlista tagjainak emléklap, ami péntekre készül el. SzA alá kell 
írja őket!

o Meghívások személyesen is
o Miséző atyák: Ákos atya, Emil bá, János atya, Arnold atya
o Műsorjavaslat: hálaadó mise, emlékezés
o Büfé: pogácsa, pezsgő, torta
o Nagy, színes virágcsokor az oltárra, amelyből a végén mindenki hazavihet egy 

szálat.
• Kerületi pályázatokra figyelni, mert hamarosan kiírják a Kulturális Pályázatot!
• Kerület-takarítás 2011-04-16 10:00 [SN]: A Feneketlen tó környékére jönnek híres 

emberek is takarítani, 50 embert kellene az Egyesületnek kiállítani! Nemes Gábor erre 
a napra tervezte a templom körüli takarítást.  A cserkészek és a Gimnázium diákjai 
pénteken fognak takarítani, mi pedig a szombati akcióhoz csatlakozunk

HT-2011-04-04/3: 50 db  SZIE feliratú karszalagot csináltassunk az önkénteseink megkü-
lönböztetésére.
8-0-0 egyhangúlag megszavazva.

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei
• Új belépő: 3 fő.

HT-2011-04-04/4:  Zentál  Ervinné  8-0-0,  Boros  Péter  8-0-0,  Szabóné Farkas  Anikó 8-0-0 
tagfelvételi kérelme egyhangúlag megszavazva.

• Kilépők: Váczi Péter, Vácziné Szilvia, Urbán Ferenc, Turi Gábor
• Civil Fórum [SzA] Szociális szekció választmányi összekötője UE.
• Részvétel a Századvég Politikai Iskola Alapítvány SZJA 1%-kutatásában; kitöltendő 

kérdőívet (http://veg-pont.hu/kerdoiv) MZs kitölti.
• dr. Kiss Rita javaslata tiszteletbeli tagságra: Makovecz Imre.

Tiszteletbeli  tag címet  csak a Közgyűlés  adományozhat!  Makovecz Imrének eddig 
semmilyen kapcsolata sem volt az Egyesülettel. Ezért elhívjuk programjainkra, hogy 
megismerje azt.

• Csonka könyvet keresik – nem kéne újra kiadni? CD-n megvan. Ha lesz rá forrás, 
akkor újra megvizsgáljuk.

• 4.  Országos  Keresztény  Civil  Szervezetek  Fóruma a  parlamentben  2011-04-06 
10:00 -- MKA megy

• Körtéri  Csúcs 2011-04-06  14:00:  Civil  szervezetek  aláírásgyűjtése  nyomán 
megbeszélésre hívta őket a polgármester. Az egyesületet Ágostházy I. képviseli.
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3. Feladatok visszaellenőrzése
• A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól egy haladékkérő levelet kaptunk az Önkéntesek 

foglalkoztatására tett bejelentésünkre. [SzE]
• SZIE  Bál:  Köszönőlevél  Párdányi  Miklósnak  és  a  tantestület  meghívása  2  db 

tiszteletjegy/fő [MKA]
• Honlap megújítása  (képek  feltölthetősége)  [BZs,  GP,  Lasso  A.,  MZs]  A 

programfelelősökkel aktualizáltatni a programokat,  és megújítani a feltöltés módját. 
Egy új motor telepítésével ezt megkönnyebbíthetnénk!
MKA aktualizálta a választmány névsorát.

• 2011. az önkéntesek éve -- bemutatkozások a Fésületlenbe: Ankerl Magnólia családi 
okok miatt visszautasította, de Virághalmy Judit elvállalta az interjúk elkészítését.

• Közösségi helyiség szerzése a Szentimrevárosi civil  mozgalmaknak [SzA]:  "A volt 
MDF  iroda  megszerzésére  tett  kísérlet  megfeneklett,  mert  kiderült,  hogy  Molnár 
Gyula 2006-ban eladta a helyiséget az Antall József Alapítványnak. Most a mellette 
lévő, megürülő orvosi rendelőkerült szóba, bár ott nincs nagyterem rendezvényekhez, 
de az Önkormányzat hajlandó lenne az átalakítást finanszírozni."

• Az idei Közművelődési Megállapodást 2011-03-30-án megkaptuk, MKA aláírta. Az 
OTP igazolás beszerzése után be kell adni az Önkormányzatra.

• UZ természettudományos fórumot / klubot szervezne érdeklődőknek.

4. Pénzügyek
• 2011-03-08: 22.250 Ft-ot elutaltunk a MILTON Kft. részére a tavaszi programfüzet 

nyomtatásáért. (Fedezete: NCA 2010. működési)
• 2011-03-30: 2.500 Ft-ot utaltunk az Interware Zrt-nek a domain név (www.szie.org) 

fenntartásáért. (Fedezete: NCA 2010. működési)
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