
BVE Küldöttgyűlés 2020.02.13.

SZERKESZTETT JEGYZŐKÖNYV

a Budapesíi Városvédő Egyesü|et Küldöttgyűléséről
2020. február 13. (csütörtök) 17.00 őra

Baliga Kornél otthona

(1016 Budapest, Tigris u. 59.)

Az Egyesület elnöke, SuráLrryi András 17:10-kor köszöntötte küldöttgyrilésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés nem határozatképes, mert a megjelent 13 fő a 30 1ős Ktildöttgyri-
lés 43%o-a.

A meghívóban foglaltak szerint így megismételt Küldöttgyúlésre kenilt sor 17:15-kor, válto-
zatlan napirenddel.

1. Napirendi pont:

surányi Arrdrás elnök úr levezető elnöknek dr. Buza pétert javasolta. Miután a küldöttgyúlés
a javaslatot elfogadta, a levezető elnök javaslatot tett a jeg}zőkönywezető és a két hitJiesítő
személYére, illetve a kérle a Meghívóban meghirdetett napirend elfogadását. A nyilí szavazás
eredményeként az Elnökség megválaszíotta az alábbi közremúködőket:

o Levezető elnök: dr. Buza Péter (megválasztva tarlózkodás és ellenszavazat nélkül)
. Jegyzőkönywezető: Jeney Attila (megválas ztva tartőzkodás és ellenszavazat nélkül)
o Jegyzőkön}.v-hitelesítő: Szkladán Jánosné és Baliga Komél (megválasáva tartózkodás

és ellenszavazat nélkül)

2020.02.13 l 1 határ o zatz

Az küldöttg}4űlós, tartózkodás és ellenszavazat nétkül elfogadta |evezető elnöknek dr.
Buza Pétert, jeryzőkönywezetőnek Jeney Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőknek: Szkladán
Jánosnét és Baliga Kornélt.

2. Napirendi pont:

Ezt követően Surányi András összefoglalójára került sor, az Egyesület 2019. évi tevékenysé-
géről.

Megemlítette, hogy Ráday Mihály korábban targyalt Bán Blankával és Szántó Andrással, és
igyekezett a kapcsolatot ismét ,,felélesáeni", de nem sikerült.
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Az Erzsébeti Csoportban elnökváltás töítént az Ettvel Zoltiin önkormányzati szerepvállalása
miatt kialakult összeférhetetlenség okán.
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Az Epreskerttel kapcsolatban elmondta, hogy új kabinettel, új emberekkel kell intézni hagyo-
mányos, évi két programunkat. Sikerült velük szót érteni, ahhoz is hozzálárultak, hogy javítási
munkákat vógezzen az Egyesület a legsúlyosabb berizások helyén. Ezt a munkát Surányi And-
rás személyesen végeáe el a kapható legjobb eszközökkel.

A VI. kerületi új polgármesterrel, Soproni Tamással, és Temesvári Szilvia alpolgármestenel
felvette a kapcsolatot. Beszéltek anól, hogy a terézvárosi pályázati rendszer esetleg megválto-
zik. A mi érdekiink az, hogy válíozatlan maradjon. Nem kizárt, hogy közremúködéstikkel az
,,Eötvös 10-et" valamilyen formában hasznáini tudjuk.

Mindkét Epreskerti rendezvénytirrk lezajlo§, a:z őszt kifejezetten a Fotós Csoport Terézváros-
sal kapcsolatos munkáira épűlt - a leadott anyag szerint.

Sikeres konzultációka kerütt sor Matus István főópítésszel a TAK-kal kapcsolatban, illetve
kapcsolatos fotók átadására is sorkerült.

Korábban beszéltiiLrrk az, idegenvezetésben rejlő lehetőségekról. Ha nem is a remélt mérték-
ben, de ilyen rendezvények is voltak. Hasonló volt például az Iparmúvészeti Múzeum dolgo-
zóinak tarlott, és további 3 vezetés, illetve ide lehet sorolni azt a 6 előadást, melyet Surányi
András tartott a KÖN, kertileti csoportok, stb. keretében. A Fotós Csoportnak egyébként há-
rom kiállÍtása volt. Városvédelem, várostörténet és saját művészi elgondolások .jellemezték a
témáikat.

A lakossági fórumokon vettek részt tagjaink (terek, épiitetek felújítása ügyében).

Ismét résá vettünk a karácsonyi vásáron.

Vizsgáltuk, hogy a Vágóhid bontásával kapcsolatban az előzetes megállapodás szerint jrárl-e
e1 az új tulajdonos. Nem.

Megtöfténtek az olyan szokásos évi események, mint a VFSZ Országos Talá{kozóján, a Pod-
maniczky-koszorúzáson való részvétel.

Beöthy Maria komoly fonások felhasználásával készül ,,A Hegyvidék példásan felújított vil-
láinak és megmentésre érdemes épületeinek bemutatása" című vándorkiállítás elkészitésére és
vándoroltatásara.

A levezető elnök javaslatára a2.,3, és 4. pontban jelzett beszámolókat közö§en tárgya|ta
a Küldöttgyűlés, és hozott határozatot.

3. Napirendi pont:

Jeney Attila titkfu a pénzügyi beszámolóban vazolta, hogy az Egyesület 2019. évi gazdálko-
dása zökkenőmentes volt, nem volt a likviditás problémánk. A fó paramétereket mellékelte a
meghívóban. Az alábbiakat külön kiemelte:

Az összes bevételünk négy, a kiadásaink öt millió körül mozogtak, a vesztességünk így egy
milliós lett.
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A hianY elkerülhető lett volna, ha legalább egy olyan sikeres, színvonalas értesítót tudtunk
volna kiadni, mint amilyen 2018_ban az Egyesület 35 éves évfordulójara készült.

A karácsonyi vásár bevétele is elmaradt a korábbi évitől, amin jobb szervezéssel lehet legkö-
zelebb javítani.

Sajnos idén is viirólistás lett a működési költségeke beadott NEA pályázaílnk, (A progra-
moka beadottra még nem érkezett értesítés.)

Megköszönjük Szkladán Jánosnénak az év során folyamatosan, valamint a MAVIR pá|yázat
elkészítésóben nyújtott segítsé gét.

Nagyon fontos, hogy ha nem lesznek jelentősebb bevételeink, akkor fél évig marad működő-
képes az Egyesület. Ezt követően el kell gondolkozni a kiadások drasztikus ciökkentésén.

A könlveladást sokkal, komolyabb marketinggel kell támogatni. A megrendelések lebonyolí-
tása körülményes, javítani kell rajta. A magas postaköltség miatt a viszonylag kényelmes pos-
íázásr a nem számíthatunk.

Az önkéntesek folyamatosan nagyon sok munkát végeáek.

4. Napirendi pontl

Surányi Arrdrás ism
mellékelt táblázat is

ertette a 2020. évi terveinket, melyek jó részét egyébként a meghívóhoz
tartalmazza.

Lehitr az Egyesület vagyonáról 2018-ban készült. Ezek az információk az irodai szárnítőgé-
pekben tárolt táblrizatokból derültek ki. Felhír,ta a figyeimet a pontosításra annak kapcsán,
hogY 2019-ben 7 évre szőlő haszonkölcsön szerződést kötöttiink a dégi Festetics-kastély tize-
meltetójéve1, mellnek keretében az Egyesület bútorait restauráljak és kiállítja a NÖr' Nimre-
ti Orökségvédelmi Fejlesaési Nonprofit Kft.)

A BBBA még mindig nem jelentette meg a pályénatát Vita van a Budapest Bankon belül
arról, hogy mostantól ajelenlegihez hasonló, vagy folyamatos legyen a pályáztatás.

Sajnos a Norvég Alap pályazaía sem kezelhető, évek óta áll. és nincs változás.

Az Arany János u. 34. falára március 6-án emléktáblát helyezünk az Önkormínyzattal és az
Appiarro-ház tulajdonosaival közösen. dr. Horváth Pétemé, Ili hároméves küzdeime eredmé-
nyeként.
Előtte értesítőt kell küldeni: Tagdíj, GDPR, SZJA 1% felhívás és nyomtatvány, tagdíjfizetési
csekk, várható programok, hogy állunk? Ezeket kell, hogy íartalmazza az érteiítő. szémélyre
szóló tagkfulyát tervezünk kiadni, mely azonos a szokásosan használt káfiyák méretével,

A Kandó-tábla ügye végül meghiúsult.

Megállapodás történt a Kiscelli Múzeum (Demeter Zsuzsa) és a Fővarosi Levéltar (Homok
Zsolt, Fabó Bea) fotótrárával, hogy a 40 éves évfordulónkr a teívezeli, igen színvonalas kiadású
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emlékkönyv előállitásrihoz hathatós segítséget adnak. Az album az eredeti fénykópek és a mai
állapot összehasonlításán alapszik.

Rendszeres összejövetelt, konzultációt tervez Surányi András az önkormányzatokkal, hogy
érdemben befolyásolhassa az Egyesület a töténéseket.

Az Eötvös 10 azér1 lenne jó hely, mer1 ott találkozhatnánk fiatalokkal.

A Hegyvidéki projekt azért fontos, mert már megígérték, hogy új megbízást kaphatunk, ha a
jelenlegit sikeresen befejezziitr<.40 m2 a kiállítási terület, nehéz bemutatni, nem könnyű a vál-
lalásunkat teljesíteni,

A titkár tapasztalatai szerint nem könnyű helyet találni a rollup-os kiállításoknak, és javasolta
inkább leporelló vagy más formában ezeknek az anyagoknak az előá|liíásáí. Baliga Komél
átadott egy erre vonatkozó példát, melyben a Magyar Belsőépítész Egyesület 2019-es prog-
ramjait foglaltak össze, több szaz, fényképekkel illusánilt példányban, félbehajtott A4-es
formátumban.

Kirándulásokat szeretnónk szervezni, 1-2-3 naposakat - saját költségen. Fó célpontok lehet-
nek Ostrava, Lipcse. .. Megfelelő érdeklődés esetén akiir buszt is lehet bérelni.

A könyvkiadásunk ftgg a pályazati sikereinktől. ,,Budapest faunája és flőrája az épületdísze-
ken" munkacímmel Suranyi András könyvet tervez. Saly Noémi is részt vesz a Margit-
szigetról szóló kiadvány írásában.

Az Óvás Egyesiilettel közösen faültetésre került sor a Király utcában.

Jeney Attila kérdésre elmondta, hogy van az Egyesületnek egy elégjól használható videó fel-
vevóje, jó lenne, ha kapnank ötleteket, témát a hasznosítására.

A hozzászőlások során Surányi András emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi helyszínen - Bal-
iga Komél otthonában - évi néhány összejövetelt szervezhettink, a vezetőség által meghatráro-
zott témákban.

A beszrámolók és a követő hozzászőlások elhangzása után az Elnök felszólította az Elnökségi
ülés résztvevőit, hogy szavazzanak a 2-es, 3-as, 4-es, együtt tíírgyalt napirendi pontokól.

2020.02.13 l 2 határ ozat:

A Küldöttgyűlés

o Surányi András beszámolóját az Eryesület 2019. évi működésérőt,
o Jeney Attila titkár beszámolóját az Eryesület pénzügyi helyzetérő|,
o Surányi András 2020. év programjaira tervezett elképzeléseit

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
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5. Napirendi pont:

A FEB elnöki posztról Dülkrré Gutai Emese lemondoíí, ezérí új elnök megválaszíására van
szükség. Az Elnökség Gondalré Kohuth Emókét javasolta a megiiresedett pozíció betöltésre.

2020.02.13 l 3 határ ozat:

A küldöttek tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadtá\ hogy Gondáné Kohuth
Emőke töltse be az FB elnöki tisztjét a következő néry évben. (Alapszabály: Ha a napirend
az E|nökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, e napirendi
pontban az Elnökség és a Felügyelő Bizottsá8 tagjai nem szavazhatnak.)

6. Napirendi pont:

Surányi András mindenekelőtt kiemelte, hogy Garay Klára marad a vezetőségben, az esetle-
ges lemondásának híre szerencsére félreórlés volt.

Ezt követően elmondta, hogy Millisits Máté lemondott általrinos alelnöki pozíciójáról, mert
elköltözött Budapestről és Hatvanban vállalt munkát. Az Elnökség az Alapszabály szerint 15
tagú, ezért vagy az Alapszabályt kell módosítani, vagy új elnökségi tagot ke1l Máté helyett
választani.

Több javaslat hangzott el, de végül az Elnökségi ülés úgy döntött, hogy a megiiíesedett elnök-
ségi tag és általános alelnöki pozició betöltésére a legközelebbi elnökségi ülésen tesz.javasla_
tot.

Baliga Komél négy évre szóló alelnöki mandátuma hamarosan lejár, ezért Suranyi András
elnök úr felkérte, hogy további négy évre vállalja el a szakmai alelnöki tisztséget. Baliga Kor-
nél a feladatot elvállalta.

2020.02.1 3 l 4 határ ozat :

A küldöttek tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavaztá\ hory Baliga Kornél alel-
nök úr a szakmai alelnöki mandátumot további négy évre kapja meg. (Alapszabály: Ha a
napirend az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, e napi-
rendi pontban az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem szavazhatnak.)

A megüresedett elnökségi és általános alelnöki pozíciók betöltésére a legközelebbi ülésen
tesz javaslatot az Elnökség.
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Az Egyebek napirendi pontban jórészt a könlweink eladásáról volt szó. Fabó Beáta felvetette,
hogy az Önkénteseknek kellene a könyvek értékesítésével foglalkozni, illetve hirdetést kelle-
ne feladni a helyi, kerületi médiumokban, illetve fel lehetne keresni a művelódési héu;akat.

7. Napirendi pont:

Garay Klára emlékeaetett, hogy a múvelődési házakban helyben olvasásla, hel}történeti és
egyéb vetélkedőkre jutalomkönyvként mind a gyerekeknek, mind a felkészítő tanriroknak le-
het ajánlani.

Saly Noémi szerint a templomos könyvek az összes felekezetnek ajánlhatók a hittanosoknak,
ministránsoknak jutalomkönyvként.

A 7. napirendi pontban nem született h atározat.

K.m.f.

Jeney Alíila
jkv vezető sV

l9tt3

dr. Buza Péter
levezető elnök

jkv hitelesítő
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Szkladán JánosÁé

jkv hitelesítő
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