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A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának 
beszámolója 

a 2012-ben végzett közhasznú egyesületi munkáról 
 
Az 1991-ben alakult, keresztény értékrend alapján szerveződött és tevékenykedő 
Szentimrevárosi Egyesület 2012. évben is folyamatosan és eredményesen működött, 
szolgálva elsősorban Szentimreváros polgárait, de tevékenysége kiterjedt a teljes XI. 
kerületre, sőt a Fővárosra is. Az egyesület ebben az évben is csak közhasznú 
munkát, önkéntes szolgálatot látott el kulturális-, szociális-, karitász-, ifjúság-nevelés, 
sport-, városfejlesztés-helytörténet területeken, és gazdasági tevékenységet nem 
végzett. 
A közgyűlési év során 3 fő kilépett, 2 fő elhunyt és 5 fő belépett az egyesületbe, így a 
teljes jogú tagok létszáma az év végén 148 fő volt, változatlanul 18 pártoló tag és 10 
tiszteletbeli tag mellett, az összes taglétszám jelenleg 176 fő. A tagok mintegy 
harmada végzett valamilyen szervező, vagy segítő önkéntes munkát 2012-ben, 
összesen közel 4.100 órában. A Választmány mindenkinek köszöni a hasznos és 
áldozatos munkát. 
 
Az egyesület több mint 20 szakosztálya, csoportja, szervezője számos program-
sorozatot, hagyományos és új eseti rendezvényt bonyolított le, amelyek részletes 
ismertetése a mellékelt SZIE Szakosztályi beszámoló c., 6 oldalas összeállításban 
olvasható. Az év legjelentősebb eseti rendezvénye a március 31-április 7. között a 
Kulturális Városközpontban, a Bartók Béla út 32. alatt általunk kialakított ideiglenes 
Szentimrevárosi Közösségi Házban és a Gárdonyi téren lebonyolított kiállítások, 
gyermekprogramok, kulturális előadások voltak, Szentimrevárosi Húsvét címmel. EU 
forrásból finanszírozott rendezvény-sorozatunkkal sikerrel léptünk ki a szentimre-
városi és a kerületi tágabb közönség elé. Újdonságot jelentett, hogy karitatív tevé-
kenységünk bővítéseként megkezdtük egy SZIE Időslátogató szolgálat előkészítését. 
A lebonyolított programok összes ideje 1.230 óra volt, az éves „látogatószám” pedig 
18.000 fő, napi alkalom körül alakult. 
 
A saját és a plébániával közös szervezésű programokon kívül jelentős szakmai és 
közösség-szervező munkát végeztünk el a kerületi Civil Fórumban, ápoltuk az 
Önkormányzattal, testvéregyesületeinkkel és más helyi és országos hatókörű civil 
szervezetekkel meglévő jó kapcsolatainkat, sőt új szerveződésekkel is kapcsolatba 
léptünk, minden esetben a teljes politika-mentesség jegyében. Az Önkormányzat 
felkérésére javaslatot készítettünk és adtunk be az általunk helyi védelemre érde-
mesnek ítélt szentimrevárosi lakó- és középületekről. Az egyesület élete, programjai 
rendszeres információs kiadványainkban (Tavaszi és Őszi Programfüzet, havonta 
Fésületlen Hírek c. újság, stb.) és az egyesület szie.org.hu címen elérhető hon-
lapján folyamatosan nyomon kísérhető. 
Az állandó programokat, kisebb eseti rendezvényeket a Szent Imre plébánia Szent 
István házában a ciszter rendtől bérelt, általunk kialakított és fenntartott helyisége-
inkben, a nagyobb eseti rendezvényeket pedig vagy a Szent Imre házban vagy a 
Szent Imre templomban vagy a Szent Imre Gimnáziumban valósítottuk meg. Rajz-
szakkörünket is a Gimnáziumban működtettük. Az év végén ingyenes bérletbe 
kaptuk a kerületi Önkormányzattól a Kende u. 12. sz. alatti 58 m2-es földszinti 
helyiség csoportot, amelynek megkezdtük felújítását. 
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A helyiségek használatának lehetőségéért a Választmány köszönetét fejezi ki mind a 
plébániának, mind a gimnáziumnak, mind az Önkormányzatnak. 
 
Választott tisztségviselőink, mintegy 14 fő, szintén ingyenesen látta el az Egyesület 
ügyviteli, üzemeltetési, gazdasági, képviseleti feladatait további, összesen mintegy 
1.000 önkéntes órában. A 8 fős Választmány az elmúlt évben is rendszeresen, havi 
egy, az év elején meghatározott alkalommal ülésezett, minden alkalommal határozat-
képesen, az Ellenőrző Bizottság egy tagjának és a korábban kiküldött Napirend 
tervezet szerint érintett, meghívott programfelelősök, vagy érdeklődő tagok részvéte-
lével. Az ülésekről minden esetben Jegyzőkönyv és Jelenléti ív készült. A Jegyző-
könyvek megjelentek a ”Fésületlen Hírek”-ben, és törvényi kötelezettségünknek 
eleget téve, közzé tettük azokat az Egyesület honlapján is. 
 
Az Egyesület 2012-ben is szigorú elszámolású pénzügyi gazdálkodást folytatott, az 
új Civil Törvény előírásának megfelelve kettős könyvelést vezetett. A konkrét 
gazdasági értékek a csatolt 2012. évi előírt Számviteli beszámolóban és Közhasz-
núsági mellékletben láthatók. 
 
A 2012. évi választmányi beszámoló végén tett ajánlások nagy része megvalósult, 
sőt a reménybeli fiatalítás, a megváltozott külső igényeknek való megfelelés 
érdekében az év közepén szakmai elvárásokat is kielégítő stratégiai tervezésbe 
kezdtünk. A munka során felszínre került tanulságokat a 2013 évi munkában már 
figyelembe vesszük, a Stratégiai terv megszületése 2013. év közepén várható. 
 
 
Melléklet: 

� Szakosztályi beszámoló, 6 oldalon 
� Számviteli beszámoló és Közhasznúsági melléklet 

 
 
Budapest, 2013. március 2. a SZIE Választmánya 


