
Jegyzőkönyv a SZIE Választmány 2017. november 20-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Balázsné Krasznai Orsolya, Márialigetiné Makhult Katalin, Meszéna Zsolt, Péceli 
Gáborné, Török Tamás, Varga Dávid választmányi tagok, valamint dr. Benkő György új belépő tag.
A választmány határozatképes.

1) A Választmány megemlékezett Gál Tiborról. A Fésületlenbe javasolt anyag összeállítását TT 
végzi.

2) Új belépő: dr. Benkő György (pingpong). Két és fél éve vesz részt programjainkon, korábban a 
társasjáték-klubban. Szeretettel köszöntjük belépő tagjelöltként.

3) Okt. 31-i írásbeli szavazás eredményének rögzítése
Hat. 2017.10.31/1: A 2017.10.08-i kalandjáték költségeit az egyesület 100 eFt-tal támogatja. A 
nov. 2-i határideig négyen adtak le szavazatot (ML, MZS, PÉ, TT), 4-0-0 arányban elfogadva.

4) MZs beszámolt arról, hogy kérésre interjút adott egy BM Önkormányzati kutatási projekt részére
az egyesület és az önkormányzat kapcsolatáról.

5) BO beszámolt a XI. ker. Szociális Fórum legutóbbi üléséről.

6) MZs tájékoztatta a Választmányt, hogy Emil atya, egészségi állapota miatt, többször le kellett 
mondja hittanóráit. A továbbiakban valószínűleg csak házon belül, a szombati hittant fogja tartani.

7) MMK beszámolt a Magyarszentmihályra eljutott adományokról (többek között 5 gitár és egyéb 
hangszerek), és a cukorkagyűjtési tapasztalatokról.

8) A Szt. István házban végzett lomtalanításban MMK Merza József és Szuhaj Eszter segítségét 
köszöni.

9) Réber Anikó fényképeiből MMK segítségével fotókiállítást rendezünk a templomban. A kiállítás 
témája: a) okt. 8-i kalandjáték, b) magyarországi templomok. SZIE-listára felhívást MMK küld.

10) A Választmány áttekintette a 2017-es Közművelődési Megállapodás keretében a Rajzklub és 
Fotókör által szervezett programok költségeit. A keret: 200 eFt, eddig kifizetve 100 eFt (Rajzklub), 
a fotókiállítás költsége 39 eFt. A maradék 61 eFt-ot a Rajzklub használhatja fel.

11) A Választmány javasolja, hogy az Elek u. 16. előtt 1996-ban talált és felállított határkő most 
esedékes nyilvántartásba vételekor tulajdonosként Márialigetiék legyenek feltüntetve, akik a követ 
találták, eddig gondozták, és helyet biztosítanak.

12) MMK által előterjesztett faültetés-javaslat:
Kérjük a fővárostól a parkban, a játszótér bejárata és a Tas vezér utca közötti helyet, ahol egy nagy 
fa nemrég kipusztult. Ott lenne elég hely, sokan is látnák.

13) MMK-nak Várhelyi Gábor jelezte, hogy szükség esetén lehetőségünk van a plébánia Villányi 
úti, elkészült karitász helyiségének használatára is.

Választmányi ülések 2017/18-ban (hétfői napokon, Kende u 12, kezdés 20.00-kor):



2017.12.11, 2018.01.15, 02.19, 03.12.
2018. évi közgyűlés tervezett időpontja április 8., vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


