
Jegyzőkönyv
a Szentimrevárosi Egyesület Választmányának

2012. 03. 05-i üléséről

Jelen vannak:  Balázs Ottóné, Szabó Mónika, Újlaky Eszter, Bánki Zsolt, Meszéna 
Zsolt,  Szesztai  Attila,  Urbányi  Zoltán  választmányi  tagok,  Mergl  K Attila  EB tag, 
Szuhaj Eszter jelölőbizottsági elnök,    Csányi Tamás Szakosztályfelelős 
Helyszín: Szent Imre ház fszt-i nagyterem 
          
 1. Aktuális teendők

1.1 Felkészülés a 03. 25-re tervezett Közgyűlésre 
Az  SzA  által  előzetesen  kiküldött  Választmányi  beszámoló  tervezetet  a 
Választmány  elfogadta.  A  Szakosztályi  beszámolók  összeszerkesztése 
folyamatban   van.  A  Gazdasági  beszámoló  és  a  Közhasznúsági  jelentés 
Rozványi Balázs által összeállított tervezetét a Választmány elfogadta, a 2012 
évi kv. tervezetét SzA készíti el és küldi meg a tagoknak elfogadásra.
Szuhaj  Eszter  tájékoztatást  adott,  hogy eddig  választmányi  tagságra  8,  EB 
tagságra 3 jelölés érkezett.
A  V.  levezetőelnöknek  Adamis  Gézát,  jkv-vezetőnek  a  leköszönő  Szabó 
Mónikát jelöli. Tiszteletbeli tagságra való jelölés nem érkezett, így a V. az idén 
nem jelöl.
HT-2012-03-05/1:  Új  előírás  miatt  a  megismételt  közgyűlést  nem  lehet 
aznap  megtartani,  ezért  a  V.  érvénytelenítette  a  HT-2012-02-06/1  sz. 
határozat érintett részét. Szavazás: 7-0-0, Elfogadva.
A közgyűlésen az előzetesen írásban kiküldött  anyagokat  nem ismételjük,  a 
szavazatszámlálás  alatt  Szuhaj  Eszter  tart  tájékoztatót  az  új  civil 
jogszabályokról,  utána  az  emiatt  szükséges  új  SZIE  stratégia  megalapozó 
vitáját tartjuk. A Meghívót ezen döntések alapján állítja össze SzA.

1.2 Helyiséghasználat
SzA  tájékoztatást  adott,  a  Plébánia  által  jelzett  kiugróan  magas  januári 
közműdíjak mérséklése érdekében tett takarékossági intézkedéseiről, a Szent 
István ház használatának átszervezéséről, korlátozásáról. A plébánia március 
elején befejezi a ház használatát és megrendelte a gázellátás megszüntetését.
Az épület elbontása nyáron-ősszel (?) várható, addig a Szent István házat csak 
egyedi  fűtéssel  lehet  használni,  illetve  márciusban  a  KVK  projektre 
ideiglenesen  megkapott  Bartók  32  alatti  bolthelyiség  is  használható. 
Legkésőbb az ősz kezdetéig meg kell oldani a programok új elhelyezését! SzA 
több címet megnézett  az Önkormányzat  jelenleg szabad helyiségei közül. A 
megfelelő, költségtakarékos elhelyezést tovább kell keresni. 

1.3 A KVK projekt előkészítésének állása
SzA programfelelős tájékoztatást adott a Kulturális Városközpontban tervezett, 
április 1-9 közötti SZIE rendezvénysorozat előkészítésének megfelelő állásáról. 
Sajnos  a  reméltnél,  felkértnél  jóval  kevesebb  saját  (  SZIÉ-s,  Szent  Imrés, 
templomi,  cserkész  „kultúr  csapat”  vállalta  az  április  9-i  műsorokban  való 
fellépést, így a néhány jelentkezőn (családokon) kívül, ugyan a városrészhez 
kötődő, egyrészt tagjaink által ajánlott, de külső együttesek fognak fellépni.
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1.4 SZIEszta 
HT-2012-03-05/2.: Kapcsolódva a 2012. 02. 06- jkv 1.3 pontjának érintett 
szakaszához, a Választmány úgy döntött, hogy – mély sajnálattal bár -, de 
nem  vállal  további  felelősséget  a  több  éve  a  SZIÉ-től  függetlenül, 
magánerőből  szervezett  tavasz-őszi  SZIEsztákért.  Felkéri  Gilyén Pétert, 
hogy készítsen el és adjon át a jelenlegi főszervezőnek egy, a  SZIEszta 
elindításáról,  eredeti  céljairól,  korábbi eredményeiről  szóló tájékoztatót. 
A  SZIE  bármikor  készen  áll  a  rendezett  kapcsolat  visszaállítására  és 
felkéri  a főszervezőt  a Tájékoztató érdemi felhasználására. Szavazás:  5 
igen - 1 nem (MZs) - 1 tartózkodás(SzA), elfogadva.

1.5 Jogszabály módosításokról rendezett további képzéseken való
       részvételünk

         A KDNP által a keresztény kötődésű civil szervezetek részére a KIM
         minisztériumban megtartott tájékoztatón MZs  vett részt.
         A Wekerle Alapítvány képzésén Szuhaj Eszter vesz részt 03. 20-án
         Részt kívánunk venni a plébánia SZITA Stratégiai tervezés tréningjén, annak 
         költségét az egyesület vállalja

1.5 Pályázati helyzet elemzése
Az Önkormányzat által meghirdetett, a korábbiaknál lényegesen kisebb 
összegű  kulturális pályázaton, a beadott 6 pályázat közül csak a Zöld kör nyert 
el 80 e Ft-ot, a Nyári tábor csak 50e Ft-ot. Szerencsére a közös rendezvényű 
Ifjúsági Klub a plébánia pályázatára elnyert további 100e Ft-ot.

       Szuhaj Eszter pályázatot kíván benyújtani a Guriga és a Tábor támogatására 
       a Fővárosi Szociális Közalapítványhoz, amit a V. maximálisan támogat.
       Kiemelten  kell figyelni az esetleg megjelenő újabb önkormányzati kiírásokat és
       különösen az új  NEA szervezet március végétől esedékes kiírásait. 
       HT-2012-03-06/3. A Választmány úgy döntött, hogy a NEA kollégiumai
       közül       2012 évben a Kulturális kollégiumhoz csatlakozik, mivel a 
       működési       költségeken kívül ezen a területen tudjuk beadni a legtöbb 
       projekt támogatási        pályázatot. A V. felkérte MZs-t a NEA-val 
       kapcsolatos ügyek vitelére.        Szavazás: 7-0-0, elfogadva.

1.6. „Lépcső”
       HT-2012-03-06/4. A Választmány a  HT-2012-01-09/4. sz határozatát, az 
       előterjesztő kérésére érvénytelenítette.  Szavazás.7-0-0. Elfogadva

 
 2. Postabontás / az elmúlt időszak eseményei

2.1 UE  résztvett  a  február  23-i  Civil  konferencián,  amely  után  a   jogszabályi  
változásokról szóló ismertetőt küldött szét a V. tagoknak

2.2 SMI és SzA résztvett az önkormányzat február 29-i Civil tv. oktatásán
2.3 A Tavaszi programfüzet kiszórásra került.
2.4 Kapcsolatfelvétel történt egy Orvos Egyesülettel (vezetője Faigl Ilona tagunk), 

közgyűlésükön Csányi Tamás vett részt.
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3. Intézendő, még nem lezárt korábbi ügyek

3.1  A V. felkérte Bánki Zsoltot, hogy a honlap megújításának eredményéről tartson 
rövid  tájékoztatót  a  közgyűlésen  és  szervezzen  a  Szakosztályvezetők, 
programfelelősök számára  oktatást. 

4. Pénzügyek

4.1 ELTE terembér utalása technikai okokból meghiúsult, újból utaltuk.
4.2 A Táborra OTP alszámlát nyitottunk.
4.3 Felülvizsgálat eredményeként módosult a VersesKépesKönyv elszámolása, a 

magas színvonalú kiadvány  jelentős adomány bevételt eredményezett.
4.4 Az NCA működési ktsg. tavalyi  pályázat  elszámolását javítani kell, (MZs).
4.5 HT-2012-03-06/5. A Családi szakosztály által március 4-én, a templom tágabb 

környezetében  sikeresen megrendezett (19 család vett részt) „Kincskereső 
séta” 12 e Ft költségét a SZIE vállalja.  
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