
BVE Megismételt Elnökségi ülés 2020.09.25.

SZERKESZTETT JEGYZÓKÖNYV

a Budapesti Városvédő Egyesület Megismételt Elnökségi üléséről
2020. szeptember 25. (péntek) l7.2O őra

volt klösz-műterem

(1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.)

Az tsgyesület clnöke, Surányi Arrdrás l7:00-kor megállapította, hogy a megjelent 5 fő, a 15
fős Elnökség 30oÁ-a, így az Elnökségi ülés nem hatiirozatképes, 11:20-kor Megismételt El-
nöksógi ülésre került sor. A jelenléti ív mellékelve.

1. Napirendi pont:

Surányi András elnök úr köszöntötte a megjelenteket, kiemeive a biztonsági intézkedéseket,
melyekkel igyekeztiink kockázatmentesen megtartani mind az Elnökségi ülóst, mind a Kül-
dÖttgFilóst, Elmondta, hogy többen clőre jelezték, a vészhelyzet, illetve fertőzéstől való óva-
kodás miatt nem vesznek részt a mcgbeszéléseken, illetvc átadott több ürlvözletet.

Az 1. napirendi pontban határozat nem született.

2. Napirendi pont:

A tisztsógviselők tekintetében Surányi András elnök úr levezető clnöknek önmagát javasolta.
Miután az Elnökség a javaslatot elfogadta, a levezető elnök javaslatot tett a jegyzőkönyweze-
tő ós a két hitelesítő személyére, illetve a kérte a Meghívóban meghirdetett napirend elfogadá-
sát. A nllt szayazás ercdményeként az Elnökség mcgváiasztotta az alábbi közreműködőket:

o Levezető elnök: Surányi András (megválaszVa ártózkodás és ellenszavazat nélkül)
. Jegyzőkönywezető: Jeney Attila (megválasztva taítóZkodás és ellenszavazat nélkíii)
o Jegyzőkönyv-hitelesítő: Puha Tirusz és Mészáros Ödön (megválasztva tartózkodás ós

ellenszavazat nélkül)

2020.09.25 l l. határ ozatz

Az ElnÖkségi ülés, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Leyezető elnöknek Surá-
nyi Andrást, jegyzőkönywezetőnek Jeney Attilá! jegyzőkönyv-hitelesítőknek: Puha Ti-
tuszt és Mészáro§ Odönt, illetve elfogadta az Elnökségi ülés napirendjét.
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3. Napirendi pont:

A Meghívóban a 3. napirendi pont két részbő1 állt. Esszeníségi okokból az a. és b. részét az
Elnökségi ülés felcserélte, először a tartalmi beszámolőt, ezí követően az FB jelentóst tárgyal-
ták meg.

Surányi András clmondta, hogy erre a beszámolóra fulajdonkóppen a 2020. február 13-i El-
nökségi ülésen sor került, illetvo az akkor rögzített anyagot a titkár kinyomtatva kiosztotta a
megjelenteknek. (Lás az 1 . mellékletet!)

Tekintettel arra, hogy közben a negyedik negyedévbe léptiink tájékoztatásképpcn néhriny szó-
ban ismertette a 2020. évi tevékenységünket.

2n20.09.25 l 2. határ ozat,,

Az Elnökségi űlés Surányi András tartalmi beszámolóját az Egyesület 2019. évi köz-
hasznú tevékeny§égéről tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Küldöttgyűtés eté tárható.
nak tartotta, illetve elfogadásra javasolta.

Ezt követóen a levezető elnök felkérte Gonda Emőke FB elnököt, hogy ismertesse a Felügye-
lő Bizottság jelcntósét. Az FB elnök elmondta, hogy fclülvizsgálta az Egyesület 2019. évi
könywclósót, és mindent rendben talált. A kimutatások rendben vannak, elkülönítésre kerűltek
a támogatások ós az adományok, bizonylatokkal alá vannak támasztva. A fel nem használt,
202O-ra áthűzódó támogatások kimutatása korrekt, a könyvelés megfelel a Számviteli Tör-
vény előírásainak. Egy-két kérdós hangzott el a Protestáns Budapest 1 könlw elszámolásával
kapcsolatban, ilietve az elfogadás előtti egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatban. Az
érintett könyw 600 ezer forintos támogatása 2020-ban el lett szilmolva az NKA l'elé, a beszá-
molóban pedig éppen azért nem szerepelt a hiányolt rész, meú az Elnökségit követő KüldöÉ
gyűlésnck még el kell fogadnia.

202a.09.2 5 l 3, határ ozat.

Az Elnökségi ülés Gonda Emőke FB jelenté§ét a közha§znú§ági jelentés (számviteli be.
számoló, egy§z€rű§ített mérleg) tekintetében tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Kü|-
döttgyűlés elé tárhatónak tartotta, illetve elfogadásra javasolta.

4. Napirendi pont:

Surányi András emlékeztetett arra, hogy Millisits Máté a Hafvany Lajos Múzeumban dolgo-
zik, és el is költözött Budapestről, korábban visszalépett általános alelnöki pozíciójából. A
jogszeni működós érdekében helyette új, általános alelnököt kell válasáani. Javaslatot is tett,
Hidvégi Violettát ajánlotta az Elnökségrek, illetve további ajánlatokat kért a jetenlévöktől.
Miután más javaslat nem érkezett, egy rövid bemutatkozásra került sor:

Hidvégi Vioietta elmondta, hogy egyetlen munkahelye volt, a Budapest Főváros Levéltára,
aholr 42 évet töltött el, többnyire a Terv- és Térképtárban. Munkáját szenvedélyesen szerette,
több könyv szerkesztésc fuződik a nevéhez. Jelenleg a Budapest folyóirat szerkesztője. Ami
talán nagyon fontos az Egyesűlet szempontjából, alapvetően integráló, nem megosztó szemé-
lyiség, nagy öröm számára a közös munka, amit valójában már el is kezdtünk a Varosvédő
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Szalon létrehozásával. Azzal köszönte meg a í'elkérést, hogy ,,kalandvágyból" vállalja a mun-
kát.

2020.09.2 5 l 4 határ ozat:

Az Elnökségi ülés tartózkodás és ellenszavazat nélkül javaso|ja a KüldöttgyűIésnek,
hogy a megüresedett á|talános alelnöki pozíciót Hidvégi Violetta töltse be.

5. Napirendi pont:

Az Egyebek napirendi pontban Suránf András emlékeztetett arra, hogy nemsokára 40 éves az
Egyesület, és ezt egy nagyon színvonalas kiadvánnyal kcllcnc megünnepelni. Megkérte a kol-
légákat, hogy már most kezdjék el az anyaggyűjtést.

Ráday Mihály a témához kapcsolódva elmondta az ,,Adalékok a Népköztársaság útja történe-
téhez" című 1988-as kia<lván}unk kapcsán, hogy a dokumentálás a fontos, nem feltétlenül a
művószi fotók készítése. Természetcsen a kettő nem zárja ki egl.rnást. Az Egyesület gyökerei
ettől a munkától erednek. A fonások nagy része a Fővárosi Levéltárban és a Kiscelli Múze-
umban van.

Saly Noémi javasolta, hogy kinyomtatott hírlevelct gazdasági és kömyezetvédelmi okok
miatt - csak azoknak küldjünk, akiknek nincs elcktronikus elérése. Elmondta, hogy a Budavá-
ri Onkormányzat kezeli a Tabánban a Virág Bcnedek emlékházat (Döbrentei u. 9.) , ahol jó
lehetőség kínáikozik kiállítások rendezósíe, esetleg az összejöveteleink megtartására, tartsuk
evidenciában!

A titkár köszönetet mondott

. Hidvégi violettának az első városvédő szalon sikeres szervczóséért.

. A tagságnak a fegyelmezett tagdíjfizetésért.
o Azoknak, akik BVE-nek ajánlották fcl az adójuk 1%-áí. (206 ezer forint érkczett a

számlánkra.)
o Az önkénteseknek a folyamatos, kitartó munkájukért a köny/tár, az iroda kezelése, az

összejövetelek szervezósc terén végzett rnunkájukért.

Végül kérte, hogy a tavalyihoz hasonló (vagy még nagyobb) lelkesedéssel vegyenek részt a
tagjaink a Hegyvidéki Karácsonyi Vásáron az Egyesületet népszenísítendő, illetve azért, hogy
legyen móg egy kis bevételtink a könyvck eladásából.

Ráday Mihály elmondta, hogy a székhelyünket jelentő trodatlázaí le fo§ák bontani, ezért mint
társtulajdonosok a VFSZ okán, utcai bejáratu, portálos helyiséget kaprrnk a Böszörményi út
másik o1dalán. Itt kiállítást lehet ismét rendezni, a kirakat alkalmas lesz a könyveink árulásá-
ra. Várj u k a fejleményeket.
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Végü1 Reöthy Mária javasolta a megielenteknek, hogy nézzék meg az, 
_." 

AZ ELTÚNT IDŐ
NYOMABAN" című vándorkiállitásunkat, mely két hétig Hegyvidéki Önkormányzat folyo-
sóján tekinthető meg.

Az 5. napirendi pontban határozat nem született.

K.m.f.

eney Attilű S\/ s l
jkv vezető
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jkv hitelesítő

Mellókletek:

o Surán}n András beszá,rnolója az Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
o FB jelentós
. Egyszelűsített éves beszámoló
o 20l9.01.0i. - 2019.12.31. főkönyvi kivonat
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