
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 2013. december 16-i üléséről

Jelen vannak: a Választmány mind a hét tagja
Helye: Kende utca 12.
Kezdés: 20 óra

1. Aktuális teendők
1.1 A 2013-ban elvégzett közhasznú, önkéntes munka értékelése
A Választmány áttekintette az egyesület által 2013-ban elvégzett munkát és azt igen
sikeresnek értékelte. A belépők száma kiemelkedő volt, az egyesület taglétszáma 8
fővel növekedett, kilépett 1 fő. A hagyományos programok ebben az évben is azonos
színvonalon  folytatódtak,  új  programok  is  indultak,  részben  a  sikeres  Ifjúsági
pályázatnak  köszönhetően.  Karitatív  tevékenységünk  bővült,  új  gyermek  és  diák
rendezvényeket  indítottunk,  szélesítettük  kapcsolatunkat  a  plébániai  és  a  Szent
Imrés  közösségekkel.  Sikeresen  kezdeményeztük  a  templomi  terményünnepet,  a
Szent  Imre  búcsúban  gyerekfoglalkozásokat  tartottunk  és  Ipoly  atya  felkérésére
bemutatkozhattunk  a  bíborosi  vizitáción.  Magas  színvonalúan  rendeztük  meg
november  végén  a  Szellemi  Lelki  Hétvégét,  új  sikeres  gyermekrajz  versennyel,
kiállítással.  Fokoztuk helyi  ismertségünket,  ápoltuk az önkormányzattal,  más helyi
egyesületekkel  meglévő  jó  kapcsolatunkat,  beindítottuk  Kende  utcai  közösségi
házunk  működését,  költségeinket  szinte  teljes  egészében  nyertes  pályázatokkal
fedeztük.  Részletes  választmányi  és  szakosztály-vezetői  értékelés  a  márciusi
közgyűlésre készül.
A Választmány az egyesület minden önkéntes munkát végző tagjának köszöni
az áldozatos, önzetlen és sikeres munkát, a többi tagnak pedig az erkölcsi és
anyagi támogatást. A Választmány személyre szóló karácsonyi üdvözlőkártyákkal is
kifejezi köszönetét a 2013-ban munkát végzőknek.
Megfogalmazott javaslatok a jövőre nézve:
Újra  ki  kellene  adni  korábbi  Seidl  Ambrus:  Szent  Imre  város  története…  c.
könyvünket. Könyvet adhatnánk ki a magyar szentekről, köztük Szent Imréről. 2014-
ben  is  meg  kellene  hirdetni  az  Ifjúsági  program  pályázatot.  Pályáztatni  kellene
Kende  u-i  közösségi  házunk  használatát.  Jövőre  is  szorgalmaznunk  kell  a
Terményünnepet, az új fiatal bálszervező csapatra külön figyelmet kell fordítanunk,
erősítenünk kellene kapcsolatunkat más felekezetekkel is.

1.2 Ipoly atya kilépése
Ipoly atya november 21-i, az ügyvezetőnek írt e-mailjében kérte törlését a taglistából
és kooptált  tagként  a választmányból.  December 3-i,  szintén e-mail  indoklásában
Ipoly atya azt írta, hogy úgy érzi nem tud a SZIÉ-nek segíteni, érzése szerint amiért
létrejött  a SZIE annak idején, már nem feltétlen aktuális. Ahhoz, hogy a plébánia
nevében  vállalni  tudja  a  kapcsolatot,  ahhoz  gyökeresen  át  kellene  értékelni  sok
mindent. 
HT-2013-12-16/1.  sz.  határozat:  A  SZIE  Választmánya  sajnálattal  veszi
tudomásul, hogy a korábbi ügyvezetői egyeztetések nem vezettek eredményre
és Ipoly atya sok éves tagsága után kilépett az egyesületből. A Választmány
Ipoly atya véleményét vizsgálni fogja, a készülő Stratégiai tervben figyelembe
veszi,  megkísérli  feltárni  kilépésének  konkrét  okát.  A  Választmány
felhatalmazta  az  ügyvezetőt,  hogy  Ipoly  atya  kilépése  ellenére  továbbra  is
ápolja a vele és a plébániával való szükségszerű szoros kapcsolatot és szóban
és  írásban  egyeztesse  Ipoly  atyával  a  plébániával  közös  rendezésű
hagyományos és új programok (Hangversenyek, Érintős rögbi, Guriga, Szent
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Imre  Klub,  Angyali  nagyi  szolgálat,  templomi  kiállítások,  egyéb  kulturális,
szociális és sport programok) jövőjét. Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

1.3 A külső költséggel járó, szolgáltató programok új költségrendszere
HT-2013-12-16/2.  sz.  határozat:  A  Választmány úgy  döntött,  hogy a  jelentős
külső  költséggel  is  járó,  szolgáltató  jellegű  közösségépítő  programoknak
(SZIE  bál,  Tarokk  kör,  Magyar  Borkultúráért  Asztaltársaság,  Művészetek
szerelmesei rajzkör, Kiránduljunk együtt  eseti  buszköltsége, Szentimrevárosi
darvak érintős rögbi, SZIE Focikör, SZIE Teniszkupa, SZIE Hobby jégtánc)  a
szakosztályvezető  által  elszámolt  tényleges  külső  költségét  az  egyesület  a
résztvevők  adomány  befizetéséből  fedezi,  amelyből  SZIE  tagoknak  –  a
szakosztályvezető  véleményétől  függően,  50%-os  kedvezményt  ad,  a
kedvezményt pályázati támogatásból fedezi. Szavazás: 7- 0- 0, elfogadva.

1.4 A Tagrevízió ütemezése
A  Választmány  örömmel  nyugtázta,  hogy  baráti  hangú  személyes  e-mail
megkeresésre  számos tagdíjfizetési  elmaradásban  lévő  tagtársunk  rendezte  több
éves elmaradását, és ezért köszönetét fejezte ki.
A tervbe vett tagrevízió az Alapszabály előírásai szerint folytatódik, az első hivatalos
felszólítás kiküldésének határideje 2014. január 20., a másodiké február 20.

2. Postabontás, az elmúlt hónap eseményei
2.1  Az  idén  is  színvonalas  fotó  és  festménykiállítást  rendeztünk  a  templomban,
november-decemberben. Köszönet a szakosztályvezetőknek, Urbányi Zoltánnak és
Ságodiné Ildinek.
2.2 Mivel  a meghirdetett  naptárfotó pályázatunkra a zsűri  véleménye szerint  nem
érkezett elegendő számú, magas színvonalú pályázati fotó, a tervbe vett 2014. évi
fotónaptár kiadását töröltük.
2.3  Az  Önkormányzat  meghívására  részt  vettünk  a  november  20-án  megtartott
kerületi Szociális kerekasztal értekezleten, az egyesületet Péceli Gáborné képviselte.
2.4 Idén is részt vettünk a KDNP hagyományos parlamenti civil fórumán, november
21-én, az egyesületet Balázsné Krasznai Orsolya képviselte.
2.5  Elkészültek  Kende  utcai  közösségi  házunk  javítási,  ajtóbeépítési  munkái.
Köszönet a szervezésért Márialigeti Katinak.
2.6  A  plébániával  közösen  október-novemberben  is  nagysikerű  hangversenyeket,
Vers és dal estet rendeztünk, köszönet érte Csányi Tamásnak.
2.7 November 29-30-án a Szent Imre Gimnáziumban a mi szervezésünkben, magas
színvonalon zajlott  le a hagyományos Szellemi Lelki hétvége, köszönet Márialigeti
Károly főszervezőnek és minden segítőjének.
2.8 A hagyományos SZIE bált november 30-án tartottuk, színvonalát tekintve nagy
sikerrel.  Sajnos  ugyanekkor  rendezett  más  helyi  bálok  miatt  a  résztvevőszám
alacsonyabb volt a vártnál, ezért a rendezvény – a szakosztályvezető elszámolása
szerint –, kb. 300 e Ft veszteséggel zárt.
HT-2013-12-16/3. sz. határozat.:  A Választmány sajnálattal bár,  de tudomásul
veszi a 2013. évi bál jelentős összegű veszteségét, egyben köszönetét fejezi ki
a megújult fiatal szervezőcsapatnak a bál magas színvonalú megszervezéséért,
lebonyolításáért. Szavazás. 5- 0- 2 (SzA, TM), elfogadva.
2.9 Török Tamás szakosztályvezető dec. 4-én levelet  írt  a Pilisi  Parkerdő Rt-nek,
amelyben  kérte  a  Prédikálószékre  1998-ban  állított  keresztünk  megóvásának
egyeztetését az ugyanide tervezett új kilátó építésével kapcsolatban.

A jkv-et vezette Szesztai Attila
Melléklet: Jelenléti ív
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