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SZERKESZTETT JEGYZŐXÖNW

a Budapesti Városvédő Eryesület Megismételt Elnökségi üléséről
202l. május 28. (pértek) 17.20 őra

Háló Közösségi és KulturáIis Központ

(1052 Budapest, Semmelweis u.4.)

Az Egyesület elnöke, Surányi András i7:10-kor megállapította, hogy a megjelent 8 ftj, a 15

fős Elnökség 53%-a, így az Elrrökségi ülés határozatkópcs, ajelenléti ív mellékelve.

1. Napirendi pont:

Surányi András elnök úr köszöntötte a megjelenteket, kiemelve a biztonsági intézkedéseket,
melyekke1 igyekeztünk kockázatmcntesen megtartani az Elnökségi ülést. Minden megjelent
rendelkezett oltási igazolvánrryal. Bejelentette, hogy a járványhelyzet miatt az Elnöksógi ülós
a Küldöttg}'Lilést helyettesíti, melyre természetesen a helyzet rendeződését követóen sor fog
kertiini, a beszámoló végleges elfbgadás:íra visszamenőlegesen ott kerül sor.

Az l. napirendi pontban határozat nem született.

A tisztségviselők tekintetében Surányi András elnök ur levezető elnöknek önmagát javasolta.
Miután az Elnökség a javaslatot elfogadta, a levezető elnök javaslatot tett a jegyzőkönl,weze-
tő és a két hitelesítő személyére, illetve a kérte a Meghívóban meghirdetett napirend elfogadá-
sát. A nyílt szayazás eredményeként az Elnökség mcgválasáotta az alábbi közremúködőket:

. Levezetó elnök: Surányi András (megválasztva tartózkodás és ellenszavazat nélkü1)
r Jegyzőkönyvvezető: Jeney Attila (megválasáva tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
o Jegyzőkönyv-hitelesitó: Mészriros Ödön és Szk]adán JáLrrosné imegválasztva tartózko-

dás ós ellenszavazat nélkül)

Az Elnökségi ülés, tartózkodás és ellenszavaz at nélkül elfogadta levezető elnöknek §urá_
nyi Andrást, jeryzőkönywezetőnek Jeney Attilát, jeryzőkönyv-hitelesítőknek: Mészáros
Odönt és Szkladán Jánosnéí, illetve elfogadta az Elnökségi ülés napirendjét.

202 1.05. 18/l. hatáy ozat:
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2. Napirendi pont:
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3. Napirendi pont:

A harmadik napircndi pontot megelőzően Suranyi András emlékcáetett, hogy a beszámolót
mindenki megkapta, ezért csak néhárry eleméről beszélt, lehetóvé tóve a megjelenteknek,
hogy kérdéseket tegyenek fel.

Az FB jelentés megbeszélését megelőzően a titkar elmondta, Gonda Emóke FB elnök jelezte,
hogy nem halasztható időpontj a van orvosi vizsgálal miatt. így nem tud résá venni az Elnök-
ségi ülésen, az FB jelentés ismeftetését személyesen nem tudja megtenni.

Szk]adrin Jánosné FB tag elmondta, hogy az FB hrfuom tagiából kettő javasolja elfogadni a
beszámolót, miután az Egyesület 2020. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi ósjöve-
deimi helyzetóről megfelelő képet ad. (Arlett Arrnamaria megelőzően, telefonon tájékoztatta a
titkárt, hogy az állapola javu|t, de még nem tud eljönni az Elnökségire.)

2021.05.18 12. határozat:

Az Elnök§égi ülés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Felüryelő Bizottság
jelentését a Budapesti Városvédő Eryesület 2020. évi gazdálkodásáról, a Küldöttryűlés
elé terjesztésre alkalmasnak találta.

S.t^-\

Jeney Attila bozzáfűzte, hogy sajnos két éve (egy 300 ezer forintos tamogatást (VI. kerület,
Terézváros Önkormányzata) 1esziámítva) nem kapott az Egyesület a működésének a fedezésé-
re NEA,/BGA vagy egyéb tíimogatást. A működósünk lehetővé tételét a költségek erős csök-
kentésével érttik e1, és a tagság kiemelkedóen jó támogatásának (tagdíjak, SZJ A 1% felajfulá-
sok) köszönhetiük.
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4. Napirendi pont:

Az Egyebek napirendi pontban a szokásos, szerény vendéglátásra és kötetlen beszélgetésre
került sor:

Baliga Komél közremiiködésével fol}tatódik a Városvódő Szalon. Az elóadasok köz-
zétételéí színvonalasabban szeretnér k megtenni.
Komoly érdeklődés van olyan helyek meglátogalása tekintetében, amelyek a feiújítá-
sok miatt még zintak. Többen szeretnék megtekinteni az építkezés közbeni állapotot.
(0pera, Balettintézet. Pénzügyminisztédum, Közlekedési Múzeum, Szent István te-
rem, illetve Hauszmann-kiállítás, stb.)
Nagy reményeink vannak az új iroda vonatkozásában. Többen fetajánlották a közre-
működésiiket mind a költözós, mind a szelektálás tekiutetében. Beöthy Mária részlete-
sen beszifunolt a ielújítás állapotaról.

Az 4. napirendi pontban határozat nem született.

Surányi András elnök ur 18 órakor bezárta az ülés hivatalos részét.

K.m.f.
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MellékIetek:

. Surányi András beszámolója az Egyesület 2019. évi tevékenységéról
o FB jelentés
. Egyszerűsített éves beszámoló
o 2020.01.0l., 2020.12.31. főkönyvi kivonat
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