
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2015. február 23-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Márialigeti Márton, Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Szesztai Attila, Török Tamás, 
Turcsányi Mária, Varga Dávid választmányi tagok.
A választmány határozatképes.

1.) MM tájékoztatott, hogy Bozi Eszter által szervezett “Dallamos mozgás – mozgó dallam” 
programsorozat első alkalmán 6 fő vett részt feb 14-én. Eszter a pályázati keretből a szőnyeget 
előzetesen beszerezte, és bizakodó a folytatást illetően.

2.) A tavalyi pályázatok elszámolását Ágostházyné Schramkó Kati segítségével Csányi Tamás, 
Szesztai Attila illetve Meszéna László elvégezték (Közművelődési Megállapodás – 1,2 MFt, XI. 
Önk. működési célú 500 eFt, XI.Önk. sportpályázat (Darvak) – 500 eFt). Most esedékes még a 
tavalyi NEA 500 eFt-os támogatás elszámolása, felelős MZs és SZA.

3.) Az idei NEA pályázatok beadási határideje: működési: március 16., szakmai: március 24. Most 
is csak 1-1 pályázatot lehet beadni, megint összesíteni kell az igényeinket. Kérjük a 
szakosztályvezetőket és programfelelősöket, most gondoljátok végig az évet, most kell 
megmondani, kinek mennyi pénzre lesz szüksége. Kérjük az igényeket március 8-ig MZs-nek 
megküldeni.

4.) Turcsányi Mária – XI.Önkormányzati támogatás segítségével – elkészített gyerekek számára 
több játékkártya-sorozat prototípusát. PÉ javasolta ennek a SZIE általi kiadását. TM beszerez 
árajánlatokat. A kiadás tervét, mivel egyesületi taggal kötött szerződésről van szó, a közgyűlés is 
jóvá kell hagyja.

5.) A Külügyminisztérium lengyel-magyar pályázatot írt ki, amelyről tájékoztattuk Márki Juditot.

6.) “Pál Feris vetítések” a Kende utcában

Határozat 2015.02.23/1.:  Az online internetes vetítéseket egy kezdeti 3 hónapos időtartamra a 
mobil internet költség fedezésével (kb. 5 eFt/hó) a Választmány támogatja.

VD keres olyan fiatalt, aki internethasználat szempontjából rászorulónak számít, vállalja, hogy a 
vetítéseken megjelenik, elhozza a mobil eszközt, és ennek fejében használhatja annak a fennmaradó
adatforgalom-keretét.

7.) A Kende u-i helyiséghez MM rövid házirend-javaslatot készített és függesztett ki. Reméljük, ez 
minden helyiséghasználót segíteni fog a tisztaság és rend fenntartásában.

8.) Emlékeztetés a SZIE-tagok belépésének évfordulójára
MMK javasolta, hogy amint korábban a Fésületlenekben megemlékeztünk a tagjaink névnapjáról, 
ezentúl valamilyen formában emlékeztessünk a SZIE-tagok belépésének 5-10-15-20 éves 
évfordulójára. TT vállalta, hogy gondozza az ötletet.

9.) Közgyűlés előkészítése
A Választmány megtárgyalta az aktuális teendőket (jelölőbizottság, tavalyi évről beszámolók, 
alapszabály módosítás tervezete, stb.) és a tagok nyilatkoztak, hogy vállalják a jelöltséget az újabb 
periódusra tagként (vagy póttagként :-).



Alapszabályunk szerint a közgyűlési meghívót a mellékletekkel a tervezett 03.29-i időpont előtt 2 
héttel kell kiküldjük. Kérjük a szakosztályvezetőket és programfelelősöket, hogy 2014-es 
beszámolóikat március 12-ig küldjék meg MZs-nek.

10.) SZA tájékoztatott, hogy a kerületi Civil Fórum tevékenysége inaktívabb, az Önkormányzat 
jelenleg kevésbé vállalja az ezzel járó plusz munkát. A Választmány kérte SZA-t, hogy 
elfoglaltságai függvényében továbbra is képviselje tagjaink és kerületi lakótársaink érdekeit a Civil 
Fórumban.

11.) 25 éves emlékkönyv tervezete
MM vállalta, hogy egyeztet a szakosztályvezetőkkel és programfelelősökkel. Tervezett elkészülési 
időpont: 2016-os közgyűlésre.

12.) TT jelezte, hogy a programfüzet készítését a továbbiakban nem vállalja.

13.) MMK-val riport készült, amelyet a Kossuth rádio “Arcvonások” c. műsorában hallhattunk 
2015.03.03-án este. Gratulálunk!

Következő választmányi ülések (általában hétfői napokon, kezdés 20.30-kor):
2015.03.09. A 2015. évi rendes közgyűlés tervezett időpontja: 03.29, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


