
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2016. november 14-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Meszéna László, Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Török 
Tamás, Turcsányi Mária, Varga Dávid választmányi tagok, Mergl Attila, Dobos Kornél FB-tagok. 
A választmány határozatképes.

1. Szent István kereszt helyreállítása - pályázati elszámolás
Török Tamás beszámolt, hogy a pályázati elszámolás határidőre megtörtént. Az önkormányzattól 
kapott támogatás összege 150e Ft. A kereszt felállítása szept. 24-én megtörtént.

2. Prédikálószék - kereszt áthelyezése, kilátó avatás
(A fésületlenben már megjelent egy részletesebb beszámoló.) T.T. beszámolt, hogy okt. 22-én volt a
Prédikálószéki új kilátó hivatalos átadása. A SZIE-keresztet áthelyezték egy előnyösebb helyre, és 
az esemény keretén belül a kilátóval együtt megáldották.

3. Szellemi Lelki Délután előkészítése
T.T.: Az est háziasszonyai Éva és Orsi. Az esemény széles körben lett meghirdetve. A várható 
összköltség 80e Ft (terembérlet, étel-ital, ajándék az előadóknak, plakátok).
Határozat 2016-11-14/1: A várható költségkeret biztosítása 7-0-0 arányban elfogadva.
Felmerülő kérdés: "Legyen persely kihelyezve az adományoknak?"
Határozat 2016-11-14/2: 3 igen (BKO, ML, MZs), 2 nem (T.M. T.T.), 2 tartózkodás (V.D., P.É.), 
elfogadva.
B. Orsi kezdeményezése eszközbeszerzésre: ~10 eFt, illetve üvegkancsókra limonádé készítéséhez 
20e Ft,
Határozat 2016-11-14/3: 7-0-0 arányban elfogadva.

4. Programok összehangolása a társegyesületekkel.
M.A. felvetése: hatékonyabb kommunikáció és együttműködés kellene a társegyesületekkel, hogy 
ne legyenek félreértett helyzetek, programütközések.
M.Zs. meglátása és javaslata: megszűnt a rendszeres személyes kapcsolat a társegyesületek 
vezetőivel, ezért egy találkozó alkalmával fel kellene ezt eleveníteni, ami segítené a későbbi 
kapcsolattartást.

5. Placid atya 100. születésnapja.
M.A. felvetése: az egyesület milyen módon tudja megünnepelni?
Javaslatok: M.Zs. Emil atya, mint közeli tagtársa köszöntené és az egyesület címerével ellátott 
gyertyát adna ajándékba. A gyertyát elkészíti P.É.

6. Tagdíj hátralékok, kilépő tagok
T.T.: Megtörtént a második körös értesítők kiküldése. Érkeztek reakciók, újabban 5-en, eddig 
összesen 10-en jelezték kilépési szándékukat, melyeket a választmány elfogadott. Azokat, akik 
második megkeresésre sem reagáltak semmilyen módon, azokat személyesen igyekszünk 
megkeresni.

7. Gellérthegyi pályázat
T.T. beszámolója: Az egyesület nevében 3 tag elkészített egy pályázati anyagot. Összesen 68 
pályaművet nyújtottak be a pályázatra. A bíráló bizottság 1., 2., 3. helyezést nem osztott ki. A 
tervezett díjazásra fordítható összeget megfelezte. 14 pályaművet megvétel formájában díjazott. Az 
egyesületi tagok pályaműve nem került kiválasztásra, de legalább segített a pályaműben javasolt 
Gellérthegyi Kálvária visszaállítási ötletének terjesztésében.



8. Reakció a Ménesi úti tervpályázatra
M. Zs. beszámolója: T.T. átolvasta a tervezetet, a lényegi rész, hogy átsorolták a telket kisebb előírt 
zöld felületi és nagyobb beépíthetőségi kategóriába. A lehetséges érintett egyesületi tagokat 
értesítettük a tervezetről, bár - jó esetben - az önkormányzattól közvetlenül, vagy a közös 
képviselőn keresztül kellett kapjanak értesítést.

Választmányi ülések 2017-ben (általában hétfői napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):
2017.01.23, 02.20, 03.13.
2017. évi közgyűlés tervezett időpontja április 2, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna László


