
Választmányi ülés jegyzőkönyve
Időpont: 2022. május 18. 18:30
Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Czehe Tamás, Mergl K. Attila, Szesztai Attila, Török 
Tamás választmányi tagok, valamint Márialigetiné Makhult Katalin választmányi póttag.
A választmány határozatképes.

1 Tagdíjak helyzete

TT beszámol, hogy mindössze 3 olyan tag maradt, akik nem reagáltak a tagdíj-fizetéssel 
kapcsolatos megkereséseinkre. Személyes ismeretség alapján megpróbáljuk felhívni őket, hogy 
elkerüljük a tértivevényes levél kiküldését.

További ketten ígérték, hogy rendezik de még nem tették meg. F.: TT

2 Bírósági bejegyzés

A Fővárosi Törvényszékre MKA elektronikus változtatási kérelmet adott be az ügyfélkapuján 
keresztül 2022.05.16-án, amit a bíróság 0100/Pk.65859/1991 ügyszám alatti ügyben 36 sorszámon 
utóiratként 2022.05.17. 8:01:33-kor lajstromozott.

A kérelem tartalmazta dr. Meszéna Zsolt és dr. Márialigeti Márton képviseleti jogának törlését, 
MKA és CT bejegyzését, a 2022.03.30-i Közgyűlés jegyzőkönyvét és jelenléti ívét, valamit a 
választmányi és FB tagok elfogadó nyilatkozatait. A 60 napos bejelentési határidőn belül vagyunk, 
így remélhetőleg a bejegyzés hiánypótlás nélkül megtörténik.

Az OTP-hez ezután lehet menni az aláírót módosítani. Addig továbbra is Meszéna Zsolt tud a 
számla felett rendelkezni. F.: MKA

3 Kulcsok felmérése

TT 2022.04.09-én levélben kérte a SZIE tanyához kulccsal rendelkezőket, hogy nyilatkozzanak, 
szükségük van-e még azokra. A kinn lévő kulcsok tulajdonosai (a nem egyesületi tagok dőlt 
betűvel):

 Ágostházy Imre (pingpong)
 Benkő György (Igen klub)
 Brassai Zsolt (SMS közösség)
 Csákány Rita (Igen Klub)
 Fejes Orsi (Kavics közösség)
 Márialigetiné Makhult Katalin
 Meszéna Zsolt
 Németh Tamás (Társasjáték klub)
 Papp Dániel (Kavics közösség)
 Szesztai Attila (tarokk)
 Tamás Ambrus (SMS közösség)
 Török Tamás
 Varga Dávid (Társasjáték klub)
 Varga Ferenc (Pingpong)
 1 kulcscsomó MKA részére átadva
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Összesen 15 db kulcs.

Hat. 2022.05.18/1
Az aktuális tevékenységgel nem rendelkezőket felszólítjuk, hogy adják vissza a kulcsukat. Ha 
újra lesz tevékenységük, akkor kérhetnek újra.
Szavazás: 5/0/0 elfogadva.

A fenti listából Németh T., Varga D. érintett. F.: TT

Csákány R.-t pedig ígéretéhez híven felkérjük, hogy lépjen be az Egyesületbe. F.: LBG 

Szuhaj Eszter jelezte, hogy nála is van egy kerek pecsét a közösségi szolgálatos füzetek 
pecsételésére.

4 Pályázatok figyelése / beadása

SZA ismételten javasolja a Pályázat Menedzserbe való belépésünket, az éves díj kifizetését (~15 E 
Ft) – ha az Egyesület szeretne több forráshoz jutni. Mert pl. az onnan kapott pályázati információ az
Egyesület számára is fontos lehet. 2-3 havonta jön olyan értesítés, ami érdekes lenne, de nem tudjuk
a részleteket megnézni. Kultúra, közösség, sport témakörben vannak pályázatok.

SZA kerületi pályázatokat is megnézte, de a lista többsége az előző évekre vonatkoznak. Idei 
gyakorlatilag nincs.

A szakosztályok felől – a rajzkör kivételével – nincs folyamatos igény. a források bővítésére, de pl. 
a sport-tevékenységekhez is biztos lehetne találni. F.: CT

Hat. 2022.05.18/2
A Pályázat Menedzserbe belépünk. Kapcsolattartónak Czehe Tamást jelöljük.
Szavazás: 5/0/0 elfogadva.

5 SZIE jubileumi emlékalbum

Meszéna Zsolt hozott egy nyomdai ajánlatot. TT kért egy nagyobb (A4) méretű kiadványra 
ajánlatot. 50 oldal 2.000 Ft. Az oldalakra akár 2-2 kép is ráférne.

A kiadvány szerkesztése még folyamatban van. Fel kell mérni az igényeket, hogy tudjuk hány 
példányt rendeljünk. A Fésületlenben jelenjen meg júniusban, és utána a Szentimrés Listán. (CT 
megfogalmazza.) F.: CT

Hat. 2022.05.18/3
Az Egyesület támogatja az album megjelenését: a tagok felé az ÁFA-t átvállalja az Egyesület.
Szavazás: 5/0/0 elfogadva.

6 Egyeztetés Örs atyával – beszámoló

MKA 2022.05.18-án reggel külön levélben megküldte a Választmány tagjainak a beszámolót. 
Röviden ezt ismerteti. A belőle fakadó feladatokat a következő pontokban tárgyalta a Választmány.

Mindkét félnek meg kéne valósítani valamit. A nagytáborban meg kéne jelenni. Mi 1-2 közösséget 
be tudunk még fogadni. A programfüzetet össze kéne állítani.

2 / 3



SZIE Választmányi ülés 2022.05.18.

7 Megjelenésünk a plébániai nagytáborban

TT már jelentkezett a táborba, mint résztvevő. Mivel a SZIE megjelenítése a táborban új igényként 
most fogalmazódott meg, javasolja, hogy a programszervezőket (Süveges G., Kató Cs.) keressük 
meg, látnak-e lehetőséget, ezt az igényt beilleszteni a készülő tábori programba. F.: MKA

A SZIE-ről szóló filmet le lehetne vetíteni. Milyen kapcsolódási pontot tudunk felmutatni?

8 Programfüzet összeállítása őszre

Jó lenne ismét mindenki kezébe adnia programokat. Alapvetően az állandó programok kerüljenek 
bele. Szeptember elején lehet véglegesíteni. F.: CT

9 Várostörténeti séták

Meg kéne keresni Csillagékat, hogy milyen módon tudnánk ilyen helytörténeti programokat 
megszervezni. A cél, hogy a közösség hívja meg az embereket a helytörténeti sétára. Ők a vezetést 
adnák.

A SZIE más programokon keresztül is megszólíthatja a helytörténettel a közösséget. A korábbi QR-
kódos játékot is fel lehetne éleszteni.

Csillagékkal egyeztetés szükséges a SZIE programról. F.: BKO

10 Facebook oldalunk

Meszéna Kata továbbra is vállalja az oldal szerkesztését, és új javaslatokat is megfogalmazott: „a 
Fésületlen alapján a meghirdethető programokat feltenném (a személyes adatok kihagyásával). A fb
oldalnak küldött üzenettel lehetne érdeklődni pl. a Pántlika népdalkörről). A program beszámolókat 
is (megfelelő formában, nem teljes egészében) feltenném.”

Ezeket röviden írásban összefoglalja a Fésületlen olvasói számára is, hogy mind többen használják, 
és így tényleges mozgás legyen az oldalon. F.: Meszéna Kata

11 Honlap aktualizálása

Mindenki a saját területén ellenőrizze, hogy az információk aktuálisak-e. A tisztségviselők névsorát 
is aktualizálni kell. F.: mindenki, MKA

12 Új mezek a Darvaknak

CT bemutatja a Darvak új mezét, amit részben pályázati pénzből, részben a tagok befizetéséből 
készíttettek. A piros alapon fekete dizájn a csapattagok munkája.

13 Következő választmányi ülések tervezett időpontjai

Szerdánként 18:30, SZIE tanya: 2022.06.08., 07.06., 09.07., 10.12., 11.09., 12.07.,
2023.01.11., 02.08., 03.08.

Közgyűlés tervezett időpontja: 2023.03.29.

Lejegyezte: Mergl K. Attila
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