
 

BUDAI KÉPZŐMŰVÉSZ EGYESÜLET 

Közgyűlés jegyzőkönyv 

Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Bp. Templom u. 2-10.) 

Dátum: 2012. január 30. 19óra 

 

BUKET közgyűlést vezeti: Tarcsányi Ottilia  (elnők) 

1. számú jegyzőkönyv vezető:  Dr. Hatvani Imréné (elnökhelyettes) 

2. számú jegyzőkönyv vezető: Kurdi Anita (tag) 

 

Határozatképesség megállapítása: 

BUKET taglétszáma 2011-ben: 31 fő 

Közgyűlésen megjelentek száma: 21 fő 

A taglétszám 67,7 %-a megjelent, tehát a közgyűlés határozatképes. 

 

1. napirendi pont: A 2011. évi könyvelés és jelentéstételi kötelezettségeknek a 
BUKET könyvelője, Kovács Tamás eleget tett. Az éves munkájáért járó (a tagság 
által jóváhagyott) illetmény 24.000 (azaz huszonnégyezer) Ft átadásra került. A 
tagság (21 fő igen szavazata mellett) jóváhagyta a könyvelő által elvégzett feladatot. 

2. napirendi pont:  2011. év értékelése 

Kiállítások: Az elmúlt évben összesen 8 közös kiállítást rendezett a BUKET. Ebből 
két kiállítás már hagyományszerűen került megrendezésre: Hidegkúti Festőverseny 
és a Téli Tárlat. Mindkettő a Hidegkúti Klebelsberg Kultúrkúriában került 
megrendezésre. (1. KTI, 2. Klebelsberg Kúria, 3. Zsámbék, 4. Szentendre, 5. 
Református templom Hidegkút, 6. Festőverseny, 7. Téli tárlat, 8. Szántó Piroska 
Múzeum) 

Szavazás: A közgyűlés egy ellenszavazat és 20 igen szavazat mellett megszavazta, 
hogy a Téli tárlat, a hagyományokhoz híven továbbra is tematikus kiállítás legyen, 
valamint ismételten döntött arról, hogy a meghirdetésnek megfelelően állíthatók ki a 
képek. Vagyis ha egy kép kiállítására van lehetőség alkotónként (a hely adottságai 
miatt), akkor alkotónként egy kép állítható ki, értelemszerűen több kép meghirdetése 
esetén több is kiállítható. Amennyiben ezt egy tag nem veszi tudomásul, az kizárható 
az adott kiállításról. 

Alkotótábor: Nógrádgárdonyban sikeres tábort szerveztünk. 



Új tagok: 

2011-ben új belépők: (2 fő) 
 
Dr. Giese Piroska (kerámikus) 
Vitkó Mónika (kerámikus) 
 
Közgyűlésen új belépők: (3 fő) 
 
Bleicher László (festőművész) 
Agonás Péter (festőművész) 
Dr. Tóthné dr. Tasnádi Mária (kerámia és bronzplakett) 
 
Megjegyzés: Az új belépők esetében a bemutatott eddigi munkák és a művészetükről 
tartott bemutató alapján dönt a BUKET vezetősége és tagsága. 
 

3. napirendi pont: 2012. évi programok 

Alkotótábor: 2012-ben az alábbi Alkotótábori lehetőségek közül válogathatunk: 
Tőserdő (kb. 5.000 Ft / nap), Nógrádgárdony, Bakony.  
 
Honlap: www.buket.uw.hu – a tagok által leadott anyagok alapján Taba Ágnes 
frissítette, tagság elfogadta ellenszavazat nélkül.  
 
Kiállítási lehetőségek:  
  
Ökumenikus Iskola aulája, Hidegkúton (március 30. - május 2. Alkotónként 1 db. kis 
képek (max. 50x60 cm) kiállítására van mód. Mivel egyházi iskola, kérjük a tagságot, 
hogy ezt figyelembe véve hozzanak alkotásokat.  
 
Pünkösdi Tárlat, a Hidegkúti Református Templom Közösségi terme.  
 
2012. évi Hidegkúti Festőverseny megrendezésére vasárnapi napon kerül sor, ez év 
júniusában. Az anyag kiállítására szeptemberben kerül sor a Klebelsberg 
Kultúrkúriában. Téma: Pesthidegkút és környéke, valamint az egész II. kerület.  
 
Széphalom Bevásárlóközpont második emelete. Az igazgatóval Tarcsányi Ottilia 
tartja a kapcsolatot, rajta keresztül lehet jelentkezni. A földszinten a Delikát üzlet előtt 
lehet hirdetőtáblán reklámozni a kiállításokat. Megnyitó nincs, létra és segítség a 
rendezéshez van.  
 
Belvárosi Egészségügyi Központ (BLESZ), V. kerület, 30db 50x70cm nagyságú 
képnek hely, megnyitó nincs, 1 képet kérnek leadni az alapítványuknak. Felelős: 
Benkőné Kovács Márta.  
 
Dobogókő, Hotel Walden, kiállítás felelőse: Mezei Zsuzsa. Ingyenes, 40 kép fér el. 
Augusztus már foglalt. Zsuzsa rákérdez egy 2012 őszi közös kiállítási lehetőségre, 
utána mindenkinek lesz lehetősége egyéni kiállítást egyeztetni a hotel 
vezetőségével.  
 



Polgárok Háza, felelős: Vitkó Mónika. Nagy hely, modern sínrendszer. Mónika kér a 
BUKET számára időpontot 2013-ra.  
 
Magyarok Háza. Felelős: Gulyás Anna.  
 
Minden kedves tagot kér a vezetőség, hogy aktivizálják magukat és ajánljanak 
kiállítási lehetőségeket a BUKET-nek. 

 

4. napirendi pont : Egyéb 

A/ Felhívjuk minden kedves tagunk figyelmét arra, hogy aki még nem adott le 
ajándék képet a vezetőség számára az tegye meg mielőbb. Korábbi döntésünk 
értelmében a közös kiállításokon résztvevő szereplők és szervezők részére ajándék 
képekkel köszönjük meg munkájukat. A vezetőség megjegyezte, hogy időnként 
tájékoztatjuk minden kedves tagunkat, hogy ki az aki ennek a vállalt 
kötelezettségének eleget tett és ki az akitől még várjuk egy db. alkotásának 
felajánlását. 

B/ A jelenlegi Őszi tárlat képanyagának leszedésére és elvitelére: 2012.02.19-én, 18-
19 óra között kerül sor. Felhívjuk ismételten minden tagunk figyelmét, hogy minden 
alkotó gondoskodjon képének elszállításáról, mert a képek tárolására nincs mód és 
felelősséget nem tudunk vállalni az otthagyott képekért. 

C/ Tóth Valika jelentkezett 2013 húsvét előtti kiállítási lehetőségre a Hidegkúti 
Bevásárlóközpont második emeleti kiállítási lehetőségre. 

Az itt rendezett kiállításokat mindenkinek Ottíliánál előre egyeztetnie kell, továbbá a 
kiállítás előtt ismételten Tarcsányi Ottíliánál egyeztetik az előző kiállítás leszedését 
illetve az új felrakását.  

D/ Felhívjuk minden kedves tagunk figyelmét, hogy az érvényes jogszabályok alapján 
600 000 Ft-ig, Adás-Vételi Szerződés kiállítása mellett adómentesen adhatnak el 
képet. Minden képeladás esetében töltsék ki ezt az adás-vételi szerződést, a további 
bonyodalmak elkerülése érdekében. A formanyomtatványt minden tagunknak e-
mailben elküldtük. 

E/ Amennyiben tagságunk adataiban bárminemű változás következik be, azt jelezzék 
az alábbi címen (ne szóban,ne  telefonon, stb...): buket. art@gmail.com 

F/ Egy év múlva új elnökválasztás lesz.  
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2012.01.30. 



  
Jegyzőkönyvet készítette: Dr. Hatvani Imréné (Dr. Gondi Magdi)  
Jóváhagyta: Kurdi Anita 

 

Melléklet: 1 db. Jelenléti ív 

 

 

 

.....................................................   ......................................................... 

Tarcsányi Ottilia (BUKET elnöke)   Dr. Hatvani Imréné (Buket alelnöke) 

 

 

 


