Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2020. október 14-i üléséről
Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Czehe Tamás, Ládonyiné Bartha Gabriella, Márialigetiné
Makhult Katalin, Meszéna László, Meszéna Zsolt, Sándor György választmányi tagok, valamint
Dobos Kornél FB-tag és állandó meghívottként Török Tamás. A választmány határozatképes.
1.) A választmányban nem képviselt szakosztályok és programok összekötői:
Hangversenyek, Vers és Dal – MZs
Guriga csoport – LBG
Fotókör – MMK
Rajzkör – LBG
Keresztállítás – BKO
Kirándulások – BKO
Ping-pong, Tenisz – SGy
Fellowship of Christian Youth – CT
Pántlika népdalkör – BKO
2.) A tagsági díjjal tartozók listája alapján egyénileg keressük meg a tartozókat. Akiknek nincs
email címük, postai levelet küldünk.
3.) Hittanos csoportok teremhasználata. A plébánián el nem férő, és a SZIE-tanyán helyet kérő két
csoport részére helyiséget biztosítunk. Ha klub-összejöveteleket is szeretnének rendezni a SZIEtanyán, akkor kérjük, hogy legalább 1 fő lépjen be az egyesületbe.
4.) A választmányi levelező címének adatait (valasztmany@szie.org.hu, szerver-hozzáférés,
felhasználó, jelszó) TT megosztotta MZs-vel.
5.) SZIE-tanya felújítás és beszerzések a filmforgatás után kapott pénzből.
A Választmány megtárgyalta és támogatta TT javaslatát összesen 300 eFt értékben:
 Padlószőnyeg cseréje a középső szobában.
 Világítás korszerűsítés az első és a középső szobában. Az ipari jellegű neon világítás helyett
korszerű, energiatakarékos függesztékek beszerzése, led izzókkal.
 WC helyiségek korszerűsítése. Szerelvények, lámpák, tükrök cseréje, tartályok javítása.
 Egyéb felszerelések cseréje. Mosogató tálca, tálcák, lábtörlő.
Megj.: azóta a pénz befolyt a SZIE-számlára, és a beszerzéseket TT elkezdte.
6.) A Kende utcai legbelső (raktár) helyiségben tárolt holmik áttekintése.
A sérült asztali focit, és a gazdaságosan nem javítható projektort leselejtezzük.
7.) Novemberben, a felújítások után nagytakarítást tervezünk a Kende utcában.
8.) SZIE-tanya kulcsok számbavétele
Héjjné Medvey Judit, MMK, MZs, ML, Németh Tamás, TT, Varga Dávid, Brassai Zsolt (hittan),
Péceli Gábor
9.) XI. ker. kulturális pályázaton 500 eFt-ot nyertünk.
Ez van idén a KM korábbi 1.5 MFt-ja helyett.
Hat 2020.10.14/1 A Választmány a pályázat felelősével, Csányi Tamással egyeztetve, a pályázati
keretet felosztja: 450 eFt hangversenyek, Vers és Dal. 50 eFt Rajzkör.

Mivel a XI. ker. civil pályázaton csak a kért összeg töredékét, 400 eFt helyett 100 eFt-ot nyertünk, a
Választmány a Rajzkör dologi kiadásait (képkeretek, rajztáblák) 30 eFt összegig támogatja. A civil
pályázatből 70 eFt-ot a Kende u.-i rezsi részleges fedezésére fordítunk.
10.) Következő választmányi ülések (szerdai napon, Kende u. 12., kezdés 19:00-kor):
2020.11.18, 12.09.
2021.01.20, 02.17, 03.10. Közgyűlés tervezett időpontja március 24, szerda.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt

