
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2015. november 16-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Szesztai Attila, Török 
Tamás, Varga Dávid választmányi tagok, Márialigetiné Makhult Katalin póttag, Mergl Attila FB-
tag, valamint Ágostházy Imre, Nemes Gábor, Németh Tamás, Szuhaj Eszter, Turcsányi Mária. A 
választmány határozatképes.

1.) 25 éves évforduló programja
A SZIE 2016-ban lesz 25 éves. Az ünnepi alkalom programját a megjelentekkel közösen 
tervezgettük. A beszélgetésben kialakult javaslatok:
Legyen ünnepi állófogadásos vacsora a tagok és meghívottak részére (pl. a SZIG tükörteremben); 
legyen előretekintés/tervezés a következő 25 évre; borkóstoló valamilyen szellemi programmal; az 
eseménysor részeként: konferencia az új pápai enciklikáról; (többszörös) jubileumi kirándulás az 
istállós-kői kereszthez.

2.) MZs beszámolt az okt. 20-i megbeszélésről Hoffmann Tamás polgármester úrral:
A polgármester úr meghívására került sor a megbeszélésre a polgármesteri hivatalban, amelyen 
Márialigetiné Makhult Katival együtt vettünk részt. Az általános témájú megbeszélésen az 
Önkormányzat részéről Hoffmann Tamás mellett Haidar Norbert képviselő vett részt.
Előtte Haidar Norbert kereste meg Nemes Gábort óvodai faültetés javaslattal/kéréssel, majd MM 
Katit, hogy hozzon össze megbeszélést a SZIE és az önkormányzat együttműködéséről.
A beszélgetésen úgy tűnt, hogy ez egy már régebben elhatározott alkalom lehetett, amire most 
került sor. "Presszió" nem volt semmi irányában. Elhangzott, hogy örülnének, ha aktívabbak 
lennénk a kerületi Civil Fórumban és a 60+ programban.
Azt ígértük meg, hogy összegyűjtjük ötleteinket, javaslatainkat a polgármester úr részére. Tematikai
megkötés nincs. A beszélgetésből annyi támpont adódott, hogy látszott a nyitottság mindenféle 
"zöldítő" program irányába, - illetve amikor helytörténeti javaslatokat mondtunk - jelezték, hogy azt
a fajta ötletet tudják igazán támogatni, ami a kerület más jellegű részeiben is alkalmazható.
Azóta összesítettük a szakosztályvezetőinktől, programfelelőseinktől begyűlt javaslatokat (ld. a 
jegyzőkönyv után), és dec. 3-án beadtuk Haidar Norbert képviselő úron keresztül.

3.) MZs beszámolt a Fővárosi Törvényszék 2015.11.03-i végzéséről, amellyel elfogadta az 
adatmódosításokat (ügyvezetők, alapszabály, közhasznúság). A végzés nov. 18-án emelkedik 
jogerőre.

Következő választmányi ülések (általában hétfői napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):
2015.12.14.
2016.01.18, 02.22, 03.14.
2016. évi közgyűlés tervezett időpontja április 3., vasárnap du.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


