
BVE Elnökségi ülés 2019.12,20.

SZERKESZTETT JEGYZOKONYV

a Budapesti Városvédő Egyesület Elnökségi üléséről
2019. december 20. (péntek) 17.00 óra

Ráth ház

(1053 Budapest, Papnövelde u.2.)

Az Egyesület elnökségi ülésére - nem várt módon - közvetlenül Del Medico lmre, Egyesüle-
tünk egyik alapító tagjanak búcsúaatását követően került sor, ahol az egyesület korábbi titká-
ra Vitkay Katalin mondta el a búcsúbeszédet. Sajnos 2019-ben körülbelül 20 tagját veszítette
el az Egyesület.

1. Napirendi pont:

Az Egyesűlet elnöke, Surányi András 17:l5-kor köszöntötte elnökségi tagokat. Megállapítot-
ta, hogy a megjelent 6 fő, a 15 fos Elnökség 40%-a, megismételt Elnökségi ülésre került sor,
amely a megjelentek számától fiiggetlenül hatarozatképes. Jelenléti ív mellékelve,

Az elnökség ebben a napirendi pontban nem hozotthaíározaíot,

2. Napirendi pont:

kérte a Meghívóban meghirdetett napirendi pontok elíbgadását. valamint a jegyzókönyweze-
tő és a jegyzőkönyw-hitelesítők megválasztásál. A nyílt szavazás eredményeként az Elnökség
megválasztotta az alábbi közremúködóket:

l Levezető elnök: Surányi András (megvál aszívatarlózkodás és ellenszavazat nélkül)
o Jegyzókönywezető: Jeney Attila (megválasáva tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
o Jegyzőkönyv-hitelesítő: Ráday Mihály és szkladán Jánosné (megválasztva tartózkodás

és ellenszavazat nélkül)

Az ElnÖkségi Ülés, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta levezető elnöknek Surá-
nyi Andrást, jegyzőkönywezetőnek Jeney Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőknek: Ráday
Mihályt és Szkladán Jánosnét.

3., 4. Napirendi pont:

Ezt követően Surányi András összefoglalójára került sor, az Egyesület 20l9. évi tevékenysé-
géről. mely a kialakult beszélgetés során végül összevonásra került a 4-es napirendi ponttal,
mely az Egyesület jövójéról szólt:

20 19.12.20 l 1 határ ozat:
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Ráday úr közremúködése jóvoltából Fekete Péter államtitkár úr döntése alapján az
Emberi Erőforrások Minisztériuma 200.000 Ft támogatást nyújtott a BVE részére, a
Budapest XXL kerület templomait bemutató kötet megjelentetésére. A megítélt támo-
gatás ellenére áIl az ngy, mcrt a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kifogást elemelt a
kifizetés ellen, további dokumentumokat kérnek. Csepel Önkormányzat viszont a
korábbi elzarkózása ellenére - kifizette a nyomtatás költségeit, és a könyv már meg is
jelent. (Minden jelenlevó elnökségi tag kapott is az ülésen egy tiszteletpéldányt.)
Lgy másiél milliós forintos működési tiimogatás - szintén Ráday Mihály közreműkö-
dése jóvoltából - viszont megérkezett a számlánkra. A Lechner Nonprofit Kft. utaita,
az összeggel 2020,09.30-ig kell elszámolni, 2019.07.01. és 2020.06.30. közötti száLrrr-
lákat íbgadnak be.

Bécsben, Marosvásarhelyen, Pozsonyban próbált kapcsolatot teremteni EU-s pályáza-
tok ügyében, de mindenütt erős fenntartásokkal találkozott. nem vállalták.
Az októberi választások eredménye a BVE és a kerületek kapcsolatrendszerére várha-
tóan hatással lesz. Terézvárosban Ráday úr mrir találkozott is Soproni Tamás polgár-
mesterrel. Nem jó viszont, hogy 1-re tervezik csökkenteni az évi pályázatok számáí.
Szkladán Jánosné jelezte, hogy a MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító) ZRt-hez adj unk be pá|yázatot. Tavaly nem nyerliink, idén új vezetés
van, Biczók Arrdrás az új vezérigazgatő. Lehet, hogy jobbak az esélyeink. Kérte" hogy
minél előbb intézkedjiink. Az egyik téma lehet a hányatott Kandó emléktábla űgye.
Ráday Mihály elmondta, hogy a BBBA pályázatával az a gond, hogy folyamalos pá-
lyázást szeretnének az eddigi évi egy vagy két pályázaí helyett. Az új koncepció ki-
dolgozása viszont hónapok óta várat magára, 1alrán januarban lesz döntés.
A Képzőművészeti Egyetemen új kancellár van, úgy néz ki, hogy nyiíoít az Epreskerti
rendezvónyek ügyében. Addig is Surányi András rendbe tetle a legfontosabb beazások
helyét.
A Hajógyári-sziget (Hadrianus-palota) régészeti ügyeiben nincs érdemi lépés, nincs
miért tiltakozni.
Ráday Mihály beszámolt a Tivoli Szinhi2ban tett látogatásaról König Tamással. A
szinhazteremből kiállító terem lett, eredeli fotók híján nehéz megállapítani, hogy
merrnyire sikeres (vagy nem) az átalakítás.
Martsa Piroska kérle, hogy az Egyesület tegyen lépéseket a VIII. kerületi Önkormány-
zatnáI a Cziffra György Központtal kapcsolatban. Jarjunk közbe az új polgarmester-
nél, Pikó Andrásnál, hogy ne cigány bulizó hely, hanem inkább hel}történeti múzeum
legyen a közelükben tervezett intézmény.
Beöthy Mária elmondta, hogy a következő tabló (XII. kerületi pályazat) a Fogaskerekű
Vasút Svábhegyi megállójáról és a Svábhcgyi Szanatóriumról fog szólni.
A Fotós Csoport jól sikerült bécsi kirándulása folytan felmerült, hogy hasonló, egy-

napos városlátogatásokat szeryezzijrlk szélesebb körben határon 1ú1 (Pozsony, Kassa,
Eperjes, Kárpátalja...) és hataron innen, ha lehet, a BVE-hez hasonló intézményekkel
egyeztetve. További ötleteket kérünk a következő küldöttgyúlésre !

Erősiteni kell az internetes jelenlétct, de nem szabad megfelejtkeznünk azokról, akik-
nek továbbra sincs elektronikus elérhetőségtik.
Fontos lenrre a város jelenlegi arculatának dokumentálása közben figyelni az értékek
be- illetve felmutatására, a varosvédelem szempontjai szerint láttatni az ábrázo\t, hely -
színeket. Ez sajnos háttérbe szonllt az utóbbi időben.
Pál'yázali ötlet, ,,szelfivel" népszerűsíteni a város nevezetességeit, érdekes helyeit.
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Jeney Attila titkár beszámolt anól, hogy a Lechner Nonprofit Kft, és további pályáza-
tok bevételével 2019-ben múködőképes maradt az Egyesület. Természetesen igyek-
sziink minden további pályázati lehetőséget kihasználni.

20 t9.12.20 l 2 határ ozatz

Az Elnökségi ülés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta surányi András beszá-
molóját és a 2020. évre tervezett elképzeléseit.

5. Napirendi pont:

A FEB elnöki posztot be kell tölteni. Kérjiik, hogyjelezze, ha valakinek van javaslata!

Az elnöksóg ebben a napirendi pontban nem L.]ozoit hatáíozatoí.

6. Napirendi pont:

Az egyebek napirendi pontban

Megállapodott az Elnökség, hogy igyekszik május 2O-előtt összehívni a beszámoló
közgyúlést.
Beszéltiink arról, hogy másnap kezdődik a Hegyvidék Önkormányzat előtt a szokásos
karácsonyi vását, többen jelezték. hogy részt vesznek a könlweink népszerűsítésében.

Az Egyebek napirendi pontban nem született határozaí. További megbeszélendő nem lévén
Surányi András elnök úr 18:45 körül bezáría az Elnökségi ülést.

surányi András elnök úr mindenkit meglepett egy kis karácsonyi ajandékkel, mézes immun-
erősítővel. majd áldott tinnepeket és boldog újévet kívánva berekesztette az Elnökségi ülés
hivatalos rószét.

Néhany érdeklődő ezt követően a Ráth-ház pinccszinházában részt vett Damu Roland ,,Én és
én" című önálló estjón, melyen magyar klasszikus művek han c1

K.m.f.
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