
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2018. február 26-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Márialigetiné Makhult Katalin, Meszéna László, 
Meszéna Zsolt, Török Tamás választmányi, valamint Dobos Kornél FB-tagok. A választmány 
határozatképes.

1) Közgyűlés időpontja, előkészítése
Az egyesület éves rendes közgyűlését a korábban tervezettnél egy nappal korábbra, április 7., 
szombatra hozzuk előre a választásokkal való egybeesés miatt. Tervezett időpont: 15 h, megismételt
közgyűlés: 16 h. A jelenlegi választmányi és FB-tagokat MZs kérdezi meg, hogy vállalnak-e 
jelöltséget a következő periódusra.
Kérjük a szakosztály-vezetőket és programfelelősöket, hogy időben készítsék el beszámolójukat az 
elmúlt évről.
A választmányi beszámolóra, illetve jelölő bizottságra, közgyűlési tisztségviselőkre MZs tesz 
javaslatot a március 12-i választmányi ülésen.

2) Tagdíj-ügyek
TT beszámolt az idei tagdíj-fizetésekről. Kb. a tagok 1/3-a fizette be eddig az idei tagdíjat (határidő 
március 31).

3) NEA pályázatok
MZs összegyűjtötte a szakosztályi kéréseket, és beadta a szakmai illetve a működési NEA 
pályázatot is. Szokatlan új elem a pályázati kiírásokban, hogy a programokkal közvetlenül elért 
résztvevők számát az elszámoláskor jelenléti ívvel kell majd igazolni.

4) MZs elvégezte a SZIE cégkapus regisztrációját
A XI. ker. Önkormányzattal kötött Közművelődési Megállapodásban javasolt 2018-as programot 
már ebben az új formában: e-papíron, cégkapus hitelesítéssel kellett beadjuk.

5) Nyelvtanfolyam a Kendében?
Egyik tagtársunk ismerőse termet keresett nyelvtanfolyama számára.
A választmány álláspontja: egyedi esetben, alkalomszerűen szívesen segítünk hely biztosításával, de
a helyiséget bérbe nem adhatjuk, mivel azt az Önkormányzattal kötött szerződésünk értelmében 
ingyenesen (rezsitérítés fejében), csak „közösségi ház” céljára használjuk.
Álláspontunk szerint nyelvtanfolyamot (vagy más fizetős programot) úgy tarthatnánk, ha azt mi 
szervezzük, a részvételi díjat mi szedjük, a nyelvtanárt mi fizetjük.

6) Buda Gardens fejlemények
Entz Géza megkeresésére január 30-án megbeszélést tartottunk a Buda Gardens-ügyben, amelyen 
EG, Szaló Péter, illetve a SZIE részéről MZs, TT, Adamis Géza vettek részt.

7) Az (új) József A gimnázium-rendelő-piac körzetre a szabályozási terv-módosítási javaslatot
a főépítész irodától a SZIE is megkapta véleményezésre, ahogy korábban más területek esetében is.
Az anyag átnézésre felkértük öt tagtársunkat. A beérkezett visszajelzések alapján a főépítészi 
irodának jeleztük, hogy többekben kifejezetten visszatetszést keltett, hogy a javaslat nyíltan, több 
helyen automatikus igazodási pontként kezeli a beruházó tervét/érdekét. (Pl.: "A kialakuló 
épületegyüttesre számolt építménymagasság a jelenleg szabályozott értékhez képest többet igényel, 
ezért ennek emelése is javasolt.")



Ezzel szemben pl. az a szempont, hogy a megengedni tervezett 25 m-es legnagyobb 
építménymagasság (6-7 emelet?) mennyivel haladja meg a környező épületek jelenlegi magasságát, 
és ezzel hogyan változtatja meg az utcaképet, a javaslatban még csak meg sem jelenik.

8) Gellérthegyi kálvária
Február 15-én TT és Adamis Géza találkoztak Fábry Kornél atyával, a NEK2020 titkárság 
vezetőjével, és átadták a SZIE nevében készített ötlet-javaslatot a gellérthegyi kálvária 
újraépítésére.

Hat. 2018-02-26/1: A javaslat-dokumentáció 1.200 Ft költségének megtérítését a SZIE vállalja. 
Szavazás: 5-0-0 arányban elfogadva.

9) Zuppa-tető kereszt helyreállítás – ld. bővebben külön cikkben a Fésületlenben.

10) Kende utcai kulcsok
Új igény: Ágostházy Imre is kap egy garnitúra kulcsot a SZIE-tanyához (ping-pong).

Választmányi ülések 2018-ban (hétfői napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):
2018.03.12.      2018. évi közgyűlés tervezett időpontja április 7, szombat.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


