
Jegyzőkönyv a Választmány 2014. június 16-i üléséről

Helyszín: XI. Kende utca 12.
Jelen vannak: Kállay Emil, Meszéna Zsolt, Péceli Gáborné, Szesztai Attila, Török Tamás, Turcsányi Mária, Varga
Dávid (5. napirendi ponttól) választmányi tagok, Márialigetiné Makhult Katalin (póttag), valamint Csányi Tamás és
Urbányi Zoltán

1)  Csányi  Tamás  beszámolt  a  XI.ker  Közművelődési  Megállapodás  2013-as  programja  elszámolásának
tapasztalatairól. Ennek alapján egyeztettük a 2014-es programok elszámolásának elveit.

2) CsT javasolta, hogy a XI. ker Önkormányzat felé tegyünk javaslatot a 2013-ban a Bartók Béla úton kiállított
helytörténeti anyagból készített poszter kihelyezésére az őszig várhatóan üresen álló körtéri „Gomba” üvegfalára.
Utánaérdeklődik: Szesztai Attila.

3) Urbányi Zoltán beszámolt a Réber Anikó vezette fotóskörrel való kapcsolatfelvételről. Várhatóan többen részt
fognak venni az idei fotópályázaton.

4)  Határozat  2014-06-16/1.  MMK javaslatát  5-0-0 arányban  elfogadva a továbbiakban a választmányi  üléseken
vezetünk  "egyesületi  lázlap"-ot  is.  Ugyanúgy,  mint  a  jelenléti  ívet,  minden  választmányon  körbeadunk  egy
"lázlapot",  amin távirati  stílusban ki-ki  a  maga (és  a  képviselt  programok)  rovataiba rögzíti,  hogy mi  történt  a
rábízott területeken. (Pl.: V. 25. borkóstoló 21 fő, vagy Eastercourse Birmingham 3 fő stb.)

5) MMK beszámolt az arlói gyűjtés pozitív tapasztalatairól, hogy mennyire megmozgatta a tagságot és az ismerősi
kört.  Ősszel  folytatása  várható,  illetve  megfontolásra  javasolta,  hogy  próbáljuk  az  arlói  kapcsolatot  olyanná
kialakítani, hogy annak keretébe diákok is bevonhatók legyenek a nekik tanrendileg kötelező szociális munkára.

6) Határozat 2014-06-16/2. A Választmány 6-0-0 arányban támogatja, hogy idén is írjuk ki az „Ifjúsági pályázat”-ot.
Felkéri Márialigeti Mártont, hogy Varga Dávid javaslatait felhasználva készítse el a pályázati kiírást.

7)  Határozat  2014-06-16/3.  A  Választmány  6-0-0  arányban  támogatja  Sipos  Péterné  Tóth  Adrienn  tagtársunk
kérését, aki 8 éve elköltözött a Szentimrevárosból, de a Guriga csoport révén továbbra is kötődik az egyesülethez.
Tagsági viszonyát pártoló tagságra kéri változtatni, és tagdíjtartozást ennek arányában szeretné rendezni.

7) TT javasolta a tagrevízió folytatását, mert még mindig sokan késve fizetik be tagdíjukat. Használjuk fel ezt a
helyzetet is alkalomként a személyes kapcsolatfelvételre.

Következő választmányi ülések (általában hétfői napokon, kezdés 20.30-kor):
2014-08-28 (csüt), 09-22, 10-20, 11-24, 12-15,
2015-01-19, 02-23, 03-16. A 2015. évi rendes közgyűlés tervezett időpontja: 03-29, vasárnap.

Lejegyezte: Meszéna Zsolt


