
Az Egyesület tagainak elehronikus levélben megküldve, yalaminl a honlapon közzétéve

Tisztelt Elnökség!

MEGIIÍVó

a Budapesti Városvédő Eryesület Elnökségi ülésére
2019. december 20-án (pénteken) 17.00 órára, melynek színhelye

az Arany Oroszlán Klub

(Ráth-háZ, 1053 Budapest, Papnövelde u.2.)

Napirendi pontok:

1 . Sur:inyi András elnOk kOszöntóje.
2. A levezetóelnök, a j egyzókönyv-vezető és hitelesítők me gválasztása.
3. A BVE 2019. évi tevékenységének összefoglalása.
4. Az elkópzelések egyeztetése az Egyesület j övőjóről.
5. Javaslattétel a Felügyelőbizotlság Elnöki posztjának betöltésére.
6. Egyebek: baráti beszélgetés és jókívrinságok a karácsony és az újév alkalmából.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Határozatképtelenség esetérc ugyanezen helyszinre ugyanezen napirendi pontokkal a megis-
mételt+€rrdkívti,|F Elnökségi ülést 2019. december 20-án 17.15 órára hívom össze, amely a
megjelentek s7.ámátólt fliggetlenül jogosult érvényes határozatokat hozni az eredeti meghívó-
ban megielölt napirendi pontokban,

Budapest, 2019. december 1 l.

Surónyi Árdrós
elnök
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A megbeszélés Színhelye az Arany
oroszlán klub:

Ráth-ház 1053 Budapest, Papnövelde u.2

ts
l

Elnökségi ülés meghívó: 20í 9
december 1 'l ,

Napirend

HatározatképtelenSég esetén ugyanezen a helyszínen, ugyanezen napirendi pontokkal a
megismételt küldöttgyűlést tartunk 20,19. december 20-án ,l7:1s-kor, amely a megjelentek
számától függetlenül jogosult érvényes határozatokat hozni az eredeti meghíVóban megjelölt
napirendi pontokban.

Néhány további gondolat - inkább a titkáí szemszögéből:

Mindenek elótt nagyon köszönöm Baliga Kornélnak az egyesü|eti programjainak szorgalmas
publikálását, és a weboldalunk karbantartá§át. lván közreműködése azért példaértékű, mert a
Webes Világban ehhez hasonlóan kellene megosztanunk a kommunikációs feladatainkat.

Bozasztó jó lenne, ha találnánk az Egyesületben olyan vállalkozó személyeket, akik
leveleznének az éídeklődőkkel.

suíányi András elnök úr 2019. december
20, (péntek) 17:00 órára elnökségi
ülést hívott össze.

\

A napirendet és a további részleteket olvashatja. A megjelenésére feltétlenül
számítunk!

Komoly minóségi javulást jelentene egy kis csopoít (címlista) akik segítenének utánajárni,
intézkedni a panaszos ügyekben. Ez a levél pádául ma érkezett: Egy olyan ügyben írck most
önöknek, mely nem hagy nyugodni. Budapest lll, kerüIete tele van rcmai koi emtékművet,
azonban vannak olyan helyszínek amelyek nincsenek karban tarfua. Az egyik ilyen a Flóián téi
aluljáró Mithrász szentélye. A dombonnűveket idő vasfoga szép lassan felemésái. szeretném,



ha ez a folyamat mielőbb lelassulna, és méltó módon lenne a szentély a jövő nemzedékének
bemutatva. Kérem önöket, hogy mielóbb probálják meg erről szót ejteni. Ez is hazánk
kincseinek egyike. A válaszukat előre is köszönöm.

lszonyatosan ke|lemetlen, hogy nem jött össze az idén egy szál nyomtatott hírlevél sem.
Elképesáóen nagy segítség lenne, ha valaki vállalkozna arra, hogy akár csak a weboldalon
(esetleg a levelezésben) megjelent dolgokat egy-egy értesítóben összefoglalná,
amelyeket időnként ki tudunk küldeni azoknak akiknek nincs elektíonikus eléíhetősége. (Amúgy
őrült összeg a postázás.) Azért lesz idén a szokásosnál kisebb tagdíj bevételünk, mert
szerintem nem lehet kiküldeni egy csekket önmagában, minden nélkül.

Hálával tartozunk Baliga kornélnak a vendégszeretetért, hogy többször is rendelkezésünkre
bocsájtotta otthonát. A mostani összejövetelt is nála tartottuk Volna, de nem mi vagyunk az
egyetlen intézmény, amely ezzel a fantasztikus lehetőséggel él...

Szót kell ejteni az önkénteseinkról, akik töretlen lelkesedéssel dolgoznak a könyvtár weben való
publikálásán, Az összes könyv (borító, tartalomjegrzék, bevezetés-.. szinten) be lett
szkennelve, amit dr. komlósi Juditnak köszönünk. Rajkó csilla komoly segítség a beszkennelt
képanyag rendbetétele, publikálása ügyében. csilla nem csak végzi ezt a munkát (gyakran
észrevétlenül otthonról), hanem a többi önkéntesnek is segít a képszeíkesztés és a weblapra
feltöltés úgyében. Nagyon jó, hogy mindig számíthatunk Szelényi Andrea ''beugíására'' és
egyéb segítségére ügyelet, Vendéglátás, könyvszá!lítás, stb. tekintetében. Önkénteseink
Tihanyi Karcsival, Vaday Eszterrel, Mészáros Annával ''kiegészítve'' már inkább baráti
közösségként Viselik gondját az Egyesületnek.

Ráday Mihály ']óvoltából" sikerúlt egy másfél milliós támogatással (Miniszleíelnökség, Ghyiczy
Gabi) lehetőVé tenni az Egyesület gondtalan működését. Sajnos 2019-re nem kaptunk NEA
támogatást sem a múködésünkre, sem a programjainkra.

Nagyon komoly próbatétel a Hegyvidéki Önkormányzat karácsonyi vásárán a részvétel. A
túlélésről Vaday Eszter egy fútóVentilátorral, Fodor Berni önkéntesünk egy sínadrággal, a
villanyszerelő pedig egy jobban terhelhetó VédőkapcsolóVal járult hozzá. A segítőkészség, a
részvétel mintaszerú, és egyébként a 19-es házikóban könyvet,
kultúrát árulni!

A kerületi és tematikus csoportok beszámolói, munkájuk értékelése 2020. feladata lesz, itt
mégis megemlíteném, hogy a BVE és a kerületek összefogása eredményeként megjelent a
Templomtörténeti csoport V. kerületi könyvének második kiadása. A napokban kerúl ki a
nyomdából a xxl- kerületi könyvúnk, tárgyalunk a ll. kerületi könw első, és a xll. kerületi könyv
második kiadása ügyében, Nagyon komoly összefogásra van szükség Viszont a könyvek
eladása ügyében. Ezen a téren is Van pozitíV Változás.

Budapest, 2019. december 'l 1 .

Köszönettel, Jeney Attila titkár

U.i.: Még egy apróság, AZ elnökségi üléSt köVetően kerül sor ugyanezen a színhelyen 19ófakor , melyen az érdeklődők természetesen részt vehetnek. Az
előadás színvonaláért e sorok íro,ia kezeskedik.

EZT AZ EMAILT AZERT KAPTA MERT FEL VAN |RATKOZVA A



A BVE 2019. évi gazdálkodása . a pénzforgalom alakulása

Titkán

-_____.Eszs. mj!9]§

Iagdij

SZJA ]"1

Az aktuális egyenleg 20'l9-ben:

Keret 3 300 000

Kiadás [1] 3 809 895

Bévótél 3 613 932
Kiádás Bevétel Egyenleg

összes 3 aog 895 3 613 932 .í95 963

Könyvelés 390 000

Titkár 900 000

Inteínet 152174

288 626

21748
Bank ktg 57 071

Bankikamat 153

irószer, másolás 57 618

Ulazás 0

KónyV eladás 75 635

Helység bérlet 0

Tagdi 249 500

szJA 1% 138 654

99 990

Repi 15 246

Pályázatiktg 39 000

Nyornda 987 130

Eszközök 111 800

szeízői stb 539 162

Rezsi (egyéb) 25o 32a

Pályázatok 3 050 000

A kiadások megoszlása 2019-ben:

Rezsj(€!yéb)

szeízőlslb

Lekötve:

Hélyiség bérlet tartozás a VFsz"nek
2 000 000

940 000

A bevételek megoszlása 20'l9-ben:

Telefon

rT l
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