
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2017. október 16-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Márialigetiné Makhult Katalin, Meszéna László, 
Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Török Tamás választmányi tagok. A választmány határozatképes.

1) Tagdíj-ügyek
Török Tamás beszámolt a tagdíj-ügyek állásáról.
Új belépő: Réber Anikó, örömmel üdvözöljük tagjaink körében.

2) Török Tamás beszámolt róla, hogy a Kende u-ban az éves mérőleolvasások megtörténtek, sőt 
kéményseprő-szemle is volt (bár nincs kémény).

3) A plébániai 443. cserkészcsapat új székhelyének berendezéséhez kért segítséget a SZIE-től.

Hat 2017.10.16/1. A Választmány 60 eFt támogatást szavazott meg (6-0-0).

4) Diószegi úti ingatlanfejlesztés
MZs beszámolt a főépítészi irodának küldött, tájékoztatást kérő levélről.
Erre azóta korrekt választ kaptunk, illetve a képviselő-testület döntése alapján átmenetileg 
nyugvópontra jutott az ügy. A szabályozási terv-változtatás szakmai előkészítése nyilván 
folytatódni fog, amelynek majdani véleményezési eljárásában – az eddigi gyakorlattal megegyezően
– a SZIE is részt fog venni.

5) MMK beszámolt az okt. 8-i kalandjátékról. Az előzetesen becsült kb. 60 eFt költségen felül 
még 40 eFt-nyi kiadásuk volt, mivel az Arborétum használatáért ennyi bérleti díjat is kell fizessünk.

6) MMK beszámolt a Diószegi út-Karolina út kereszteződésében lévő kis térre javasolt faültetés 
ügyében végzett megbeszélésekről. A területet érintő fővárosi és kerületi hatáskörök miatt húzódik 
az ügy.

7) MMK beszámolt róla, hogy feléje többen is jelezték, hogy a szentimrés levelezőlista jelenlegi 
működési módja nehézkes, a csatolmányokat a panaszkodók egyáltalán nem tudják megnézni.
Mint azóta MA-val tisztáztuk, ennek az az oka, hogy a listán alapértelmezés szerint nem kapjuk 
meg a csatolt dokumentumokat, hanem csak egy mutatót a szerveren tárolt példányra, amelyet 
mindenki maga megtekinthet. Ehhez ugyanúgy kell belépni a lista oldalára 
( https://vip.muskatli.hu/levlista/info/szie-l ), mint az archívumban való kereséshez, a tagok 
címeinek megtekintéséhez, vagy saját beállításaink módosításához.
A saját beállítások között arra is van lehetőség, hogy minden érkező levelünkben megkapjuk az 
összes csatolt dokumentumot, ha valaki ezt célszerűbbnek találja.

8) MMK javasolta, hogy az okt 8-i kalandjátékról megmaradt kézműves anyagokat küldjük el 
Magyarszentmihályra. Ezekkel a kalandjáték ott részben megismételhető.
MMK szintén javasolta cukorka-gyűjtés meghirdetését a templomban.

Választmányi ülések 2017/18-ban (hétfői napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):
2017.11.20, 12.11,
2018.01.15, 02.19, 03.12.      2018. évi közgyűlés tervezett időpontja április 8, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


