
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 

2012. 10. 01-i üléséről

Jelen vannak:  Balázs Ottóné, Ságodiné Molnár Ildikó, Péceli Gáborné, Turcsányi 
Mária,  Meszéna  Zsolt,  Szesztai  Attila  és  Török  Tamás  választmányi  tagok  és 
Márialigetiné Makhult Katalin, Csányi Tamás és Nemes Gábor szakosztályvezetők
Helye: SZIE tanya

1. Aktuális teendők

1.1 Szent István ház őszi használata (ld. a 2012. 09. 03-i jkv. 1.1 pontot is)
Elvégzendő  munkák:  ajtóbeállítás  a  tanya  és  a  Zsibongó  közé,  vakolatjavítás,  a 
zsibongó nyílászáróinak javítása, hőszigetelése, fűtés megoldása. A külső zenekarok 
eddig nem jelentkeztek, a Társasjáték klub egyelőre máshol működik.

1.2  Kende utca 12.
SzA tájékoztatta  a  Választmányt,  hogy az  Önkormányzat  döntött  a  0  bérleti  díjú 
bérbeadásról.  Az  egyesületet  csak  a  17  e  Ft/hó  közös  költség  és  a  gáz-villany 
közműköltség terheli.
HT-2012-10-01/1. A Választmány felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a Kende u. 
12. sz. alatti, 58 m2-es helyiségcsoport bérleti szerződését aláírja. Szavazás: 7-
0-0.  Elfogadva. Átvétel után a Választmány és a tagság részére mielőbb bejárást 
kell tartani, felelős: SzA.

1.3  NEA működési pályázat 
A pályázott  összegnél  lényegesen kevesebb támogatást  nyertünk,  300e Ft-ot.   A 
pályázat tartalmának módosításához Meszéna Zs. küldje szét az eredeti pályázatot, 
döntés a támogatás felhasználásáról a következő ülésen lesz.

1.4  Stratégiai tervezés
SzA és TT. a hetekben I-III. sz. kérdőívet küld ki az önkéntes munkát végzőknek, a 
Választmány ezt tudomásul vette. MMK írja a második 10 év összefoglaló, értékelő 
történetét.  Ipoly  atyával  és  a  képviselő-testület  vezetőivel  kb.  10  fős  egyeztetést 
tartunk a Plébánia és a SZIE együttműködéséről, október 25-én, 17 órai kezdettel.

1.5  Szent Imre hét
A 2012.  09.03-i  jkv.  1.3  pontjában  rögzített  programok és  a  záró  rendezvény,  a 
november 10-i SZIE bál előkészítése jól halad. A bál főszervezője Meszéna Laci. 
Ipoly atya korábban jelezte SzA-nak, hogy szeretné, ha a 2013 évi Szent Imre hetet 
már  a  SZIE  rendezné  meg.  A  SZIE  nem  zárkózik  el  a  feladat  elöl,  de  további 
egyeztetések után, közös rendezést szeretne.

1.6  Keresztállítás a Sas hegyen 
Lenkei Balázs korábbi e-mailjében 15 m-es kereszt felállítását javasolta a Sas-hegy 
csúcsára  és  kérte,  hogy  az  Egyesület  vállalja  fel  ennek  keresztülvitelét.  SzA 
tájékoztatást  adott,  hogy  a  helyi,  szintén  keresztény  vezetésű  Sas-hegy  Védő 
Egyesület nem ért egyet a javaslattal. A szavazásra részletes vita után került sor.
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HT-2012-10-01/2.  A  Választmány  3  igen  (BO,  SMI,  TT),  1  nem  (MZs)  és  3 
tartózkodás  (PÉ,  TM,  SzA)  mellett  nem  támogatja  Lenkei  Balázs,  sas-hegyi 
kereszt állítására vonatkozó javaslatát. 

1.7 Angol nyelvtanfolyam szervezése
A  plébániai  közösséghez  tartozó  Tímár  Gábor  „angol  tanítás  méltányos  díjért” 
ajánlattal  kereste  meg  az  egyesületet.  A  Választmány  döntés  előtt  felméri  az 
igényeket és az ajánlattevővel egyezteti a részleteket, szervező: SzA.

1.8 Szellemi-Lelki Hétvége
Az idei rendezvényt az AKTK szervezi, arra november 16-17-én kerül sor, témája: A 
Hit éve. A Választmány fontosnak tartja a rendezvény széleskörű meghirdetését a 
gimnáziumokban is.  SzA bejelentette, hogy a jövő évi SZIE-SZLH szervezését át  
szeretné adni másnak. A Választmány felhatalmazta, hogy amennyiben nincs belső 
jelentkező, külső személyt keressen.

1.9 Választmányi ülések és a Fésületlen megjelenés időbeli összehangolása
HT-2012-10-01/3.  A  Választmány  üléseit  2013  januárjától  minden  hónap 
harmadik hétfőjén, 20 órai kezdettel tartja. Szavazás: 7 – 0 – 0. Elfogadva.

1.10 SZIE-Plébánia közös zenei kiadvány Karácsonyra.
Csányi  Tamás  tájékoztatást  adott  a  SZIE  alapítása  óta  eltelt  21  év  templomi 
hangverseny életéről szóló zenei kiadvány közös kiadásáról szóló tervéről.
HT-2012-10-01/4.  A  Választmány  úgy  határozott,  hogy  a  SZIE  a  2012  évi,  a 
Plébániával  közös  zenei  kiadvány  megvalósítását  100 000  Ft  költség 
vállalásával támogatja, igényt tartva az esetleges támogatási bevétel arányos 
részére. Szavazás: 7 – 0 – 0. Elfogadva.

2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1 A Fővárosi bíróság Végzése megérkezett az egyik ügyvezető- helyettes személyi 
változásának átvezetéséről. A változást az OTP-nél is átvezettük.

2.2 Képviseltettük magunkat az AKTK által szervezett Albertfalvai napokon, búcsún.

2.3 Márialigeti Kati részletes beszámolót készített a tavaszi KVK akciónkról, felkerült 
a honlapra, partnereinknek a karácsonyi üdvözlettel küldjük meg. 

2.4 Albertfalván, a Vegyész utca 5. alatt  „E-cherry” bolt nyílt, mintaként szolgálhat.

2.5  Márialigeti  Kati  levelet  írt  Süveges  Gergőnek  a  vasárnapi  gyerekmisék  utáni  
„SZIE zsibongókkal” kapcsolatban.

2.6 Nemes Gábor tájékoztatást adott a lezajlott „Teremtés hete” programsorozatról 
és felhívta a figyelmet a www. okogyulekezet.hu honlapra.

2.7  Az  Őszi  programfüzet  szétosztása,  terítése  nagyrészt  megtörtént,  illetve  a 
novemberi programokon fejeződik be. Köszönet Balázs Orsinak és Török Tamásnak.
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2.8  Az  új  SZIE  lista  elindítása,  szerverbérlés  folyamatban  van.  Köszönet  Mergl  
Attilának, Lassó Andrásnak és Gilyén Péternek.
 SzA felvetette,  hogy az  etikai  szabályok  betartásával,  szükséges lenne a Szent 
Imrés e-mail listák hálózatának megszervezése, hogy a nagyobb közösséget érintő 
információk annak minden  tagjához eljussanak. 

2.9 A Választmány tudomásul vette, hogy az ügyvezető felvállalta az Önkormányzat 
felkérését „helyi védelemre javasolt szentimrevárosi épületek listájának” 
összeállítására, október 30-ig. A munka szervezését korábbi tagunk, Makhult Mihály 
vállalta, köszönet érte.

2.10A „Gyökerek stáb” gyerek ruha, cipő stb. Délvidékre szóló gyűjtő akcióját   is
 támogatandó, a  Kende utcában gyűjtőakciót fogunk szervezni.

2.11  Az  Eszterházy  János  szobor  költségei  támogatásának  körülményeit  MZs 
feltárja. Amennyiben a felhívás megbízható, saját gyűjtést indítunk, saját alszámlára.

2.12  A  körtéri  Gomba  rekonstrukciójának  állásáról  SzA  adott  tájékoztatást.  A 
Választmány  egyesületi beavatkozást  nem tart szükségesnek.

2.13 A SZIG szülőknek szóló, Mergl Attila korábbi  üzenetében szereplő kéréseit a 
SZIE támogatja, a SZIG diák szeretet szolgálat keretében segítőket kérünk a Guriga 
csoport kirándulásaihoz és bevonjuk őket tervezett új családsegítő programjainkba: 
játszótéri  akciók,  bébi-szitterkedés,  bevásárlási  segítség  időseknek,  SZIE 
Időslátogató szolgálat. Szervezők: BO, PÉ, TM.

2.14 A KDNP október  18-i  Civil  Fórumán Ságodi  Ildi  és  Török  Kata  képviseli  az 
egyesületet.

3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek

3.1 Múltismertető a SZIE-szta részére (GP)

3.2 A 05. 04-i ülés 1.1 pont: feladatkiosztás ellenőrzése
4. Pénzügyek

4.1 HT-2012-10-01/4. A börzsönyi kereszt megrongált táblájának cseréjére 5.940 
Ft elszámolható.  Szavazás: 7-0-0. Elfogadva.

4.2  HT-2012-10-01/5.  A  tábori  alszámla  106  e  Ft  maradványát  felajánljuk  a 
Plébánia részére.  Szavazás. 7-0-0. Elfogadva

4.3 HT-2012-10-01/6. A SZIE tanya és Zsibongó lámpái energiatakarékosra való 
cseréjének,  ajtóbeépítésének,  ajtó  és  zárjavításának  és  ablak  utólagos 
hőszigetelésének költségei elszámolhatók. Szavazás: 7-0-0. Elfogadva.
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