
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 2013. november 18-i üléséről

Jelen  vannak: a  Választmány  mind  a  hét  tagja,  Egry  Zsuzsa  a  Plébánia
Képviselőtestületének összekötője,  Csányi  Tamás és  Urbányi  Zoltán  szakosztály-
vezetők
Helye: XI. Kende utca 12.
Kezdés: 20 óra

1. Aktuális teendők

1.1 Szellemi-lelki Hétvége, nov. 29-30. 
A Választmány áttekintette az idén általunk szervezett SZLH előkészületeit, és azt 
megfelelőnek ítélte. Felelős: Márialigeti Károly

1.2 2014. évi SZIE Naptár
Urbányi  Zoltán tájékoztatása szerint  ugyan a vártnál  kevesebb fotó érkezett  be a
pályázatra, de a naptár összeállításához elegendő. A Választmány úgy döntött, hogy
a naptárt kiadjuk, a lebonyolítással, a méret és a megjelenési forma eldöntésével
Urbányi Zoltánt és Csányi Tamást bízta meg, a költségek fedezetét a SZIE biztosítja.
Ütemezés:  előkészítés  nov.  27-ig,  nyomdai  munkák dec.  7-ig,  osztás  a  templom
előterében december 8-án,  igény esetén 15-én.  A kiosztást  Márialigetiné  M.  Kati
szervezi.
A Választmány kéri Ipoly Atya engedélyét a templom előterében való osztáshoz.

1.3 Tagrevízió
A  Választmány  ütemezte  az  előző  ülésen  eldöntött  Tagrevíziót:  személyes
megkeresések nov.  30-ig,  előzetes  e-mailek  dec.  15-ig,  első  Alapszabály szerinti
felszólítás  január  15-ig,  befizetés  jan.  31-ig,  második  felszólítás  február  15-ig,
befizetés február 29-ig, Választmányi döntés a törlésekről március 31-ig.

1.4 2013. évi pályázatok
HT-2013-11-18/1:  A  Választmány  elfogadta  az  előző  ülésen  megbízott  3
választmányi tag által készített, az előzetesen beérkezett igényeket figyelembe vevő
mellékelt javaslatot az elnyert támogatások felosztására. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

1.5 2014. évi NEA pályázatok
HT-2013-11-18/2:  A Választmány elfogadta az ügyvezető  által  készített,  a  tavalyi
tényszámokon alapuló összegeket a 2014. évi NEA működési pályázatra és felkérte
Meszéna Zsoltot, hogy a pályázatot a nov.22-i határidőig állítsa össze és küldje be.
Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

A 2014. évi NEA programpályázatra a szakosztályvezetői igényeket nov. 20-ig kell
Meszéna Zsoltnak megküldeni, akit a Választmány felhatalmazott az igények és a
2013.  évi  tényszámok  figyelembevételével  egy  kb.  1  millió  Ft  összegű  pályázat
összeállításával,  a  tervezet  e-mailben  való  választmányi  jóváhagyatásával  és  a
pályázat beküldésével, legkésőbb a nov. 29-i határidőig.

1.6 Tagsági kedvezmények
A Választmány megtárgyalta az ügyvezető javaslatát,  miszerint a jövőben minden
költséggel  járó,  saját  programunk  –  figyelembe  véve  az  adott  program pályázati
támogatottságát  is  –,  fizetős  legyen,  amelyeken  a  SZIE  tagok  esetenként

1



meghatározott kedvezményes díjat fizessenek. A Választmány a döntés előtt kéri a
szakosztályvezetők, programfelelősök véleményét a javaslatról.

1.7 A Baba-mama helye
A Választmány tudomásul  vette,  hogy Szabó Tünde szakosztályvezető  télen is  a
SZIE tanya hittantermében kívánja a foglalkozásokat tartani, és az ehhez szükséges
extra fűtési átszerelési és az idei üzemeltetési költséget a SZIE terhére elfogadta.

1.8 SZIE sajtófelelős
A Választmány megfelelő önkéntes jelentkezőt keres az egyesület PR feladatainak
folyamatos ellátására és kéri ehhez a tagság segítségét.

1.9 Tavaszi kirándulás
Az  áprilisra  tervezett  tagsági  kirándulás  Török  Tamás  által  javasolt  alternatív
programja:  valamelyik  vasárnap  látogatás  a  Kismarosi  Ciszterci  Nővéreknél,
közösségi szabad foglalkozás a szabadban és ebéd a törökmezői turistaházban, a
márianosztrai  bazilika,  vagy  a  nagybörzsönyi  templomok  megtekintése.  Várjuk  a
tagság véleményét, javaslatait. Döntés 2014. februárban.

1.10 Önkormányzati felkérés
A  nov.  20-i  önkormányzati  szociális  kerekasztalon  Péceli  Éva  képviseli  az
egyesületet.

1.11 KDNP Civil Fórum
A hagyományos parlamenti  rendezvényen Balázsné Orsi képviseli  az egyesületet,
nov. 21-én.

1.12 Tagok bemutatkozása a Fésületlenben
A  Választmány  örömmel  nyugtázta,  hogy  Mergl  Attila  újra  indította  a  tagok
bemutatkozásának szervezését.

1.13 Karácsonyi gyermekprogram
A Választmány úgy döntött, hogy kellő szervezési kapacitás hiányában az idén nem 
szervezi meg a hagyományos Karácsonyfadísz készítő versenyt, hanem a SZLH 
kísérőrendezvényére, a Weöres Sándor gyermekrajz versenyre összpontosít.

1.14 Tárgyi eszközök leltára
A Választmány úgy döntött, hogy a tárgyi eszközök leltárát dec. 31-i fordulónappal le 
kell bonyolítani és erre felkérte Ágostházy Katit és Ságodiné Molnár Ildikót.

1.15 Karácsonyi üdvözlő kártyák
A Választmány felkérte és felhatalmazta Balázsné Orsit, hogy Márialigeti Kati 
felajánlott segítségével szervezze meg a hagyományos karácsonyi üdvözlőlap 
küldést.

2. Postabontás, az elmúlt időszak eseményei

2.1 Sikeresen vettünk részt a Plébánia nov.2-3-i Búcsúján
Köszönet Turcsányi Máriának, Ságodi Ildinek és az ügyeletet tartóknak.
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2.2 Bíborosi látogatás
Ipoly atya felkérésre a bíborosi vizitáción nov. 4-éntájékoztattuk bíboros úr 
megbízottját az egyesület céljairól, tevékenységéről, és ajándékot adtunk át bíboros 
úr részére.

2.3 Fotó- és festménykiállítás
Még látható, sikeres fotó- és festménykiállítást szerveztünk a Szent Imre 
templomban, köszönet Ságodi Ildinek és Urbányi Zoltánnak.

2.4 Egyelőre nincs jelentkező a féléves Programfüzet formai 
megjelenésének feljavítására

2.5 Honlapunk tárhelye átkerült a Milton Kft-hez, ennek költségét 
átutaltuk.

2.6 Felvettük a kapcsolatot a Batthyány Strattmann László Orvos 
Egyesülettel

Kérésükre javaslatot adtunk szegénysorsú gyerekek karácsonyi megajándékozására.

Mellékletek: 1. 2013-ban elnyert pályázati támogatások felosztásának aktualizálása
2. 2014. évi NEA Működési pályázat tartalma
3. Jelenléti ív
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