BUDAI KÉPZŐMŰVÉSZ EGYESÜLET
Közgyűlés jegyzőkönyv
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Bp. Templom u. 2-10.), Vinotéka
Dátum: 2013. február 26. 18:45 kezdettel
Budai Képzőművészeti Egyesület (BUKET) telephelye. 1028 Budapest, Gazda utca 22
Határozatképesség megállapítása:
BUKET taglétszáma 2012-ben: 33 fő
Közgyűlésen megjelentek száma: 25 fő
A taglétszám 75,8 %-a megjelent, tehát a közgyűlés határozatképes
Melléklet: Jelenléti ív
Lemondó nyilatkozat
Elfogadó nyilatkozat
Helyszínen megválasztott jegyzőkönyvvezetők:
Vitkó Mónika
Máhrné Angyal Gabriella tagok.
1. napirendi pont: Tarcsányi Otilia köszönti a résztvevőket, méltatja a 2013 febr.26‐án nyílt közös
Téli tárlat kiállítást. Ismerteti a napirendi pontokat, bemutatja a vezetőség jelenlegi tagjait.
Vezetőség:
Tarcsányi Ottília elnök
Dr. Hatvani Imréné Dr. Gondi Magdolna elnők helyettes
Eöry Krisztián titkár
Kovács Tamás könyvelő
2. napirendi pont: Eöry Krisztián titkár lemondott tisztségéről. Ezt a tagság egyhangú szavazás
mellett elfogadta. (25 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett.)
3. napirendi pont: Beszámoló a 2012 évről. Megrendezett kiállítások: Téli tárlat januárban, Öko
iskolában márciusban, Pünkösdi Tárlat, Júniusban Festőverseny és azt követően
szeptemberben kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúriában, október‐novemberben Dobogókőn ismét
kiállítás.
4. napirendi pont: Kovács Tamás az egyesület könyvelője ismertette a 2012‐es gazdasági évet.
Bevétel tagdíjból, 1%‐os támogatásokból, és az Önkormányzati támogatás. Biztatja az 1%‐ok
idei rendelkezésére is a tagokat és azok családtagjait, ismerőseit, támogatóit. Ez a következő
képpen oszlik szét:
‐ 155000 Ft tagdíj, 70000 Ft Önkormányzati támogatás,21000 FT 1%‐os jövedelem adó
Kérdés nics, a tagság a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
5. napirendi pont: Eöry Krisztián helyett Giese Piroskát javasolják a tisztségre. Piroska
bemutatkozik. Pozitív visszajelzést kap az eddigi munkájáról. A tagság jelőlését egyhangúlag
megszavazta és a megválasztotta vezetőségi tagnak.
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Letelt a vezetőség 3 éve. Tarcsányi Ottília és Gondi Magdolna újra jelölésre kerül a
vezetőségbe. Ezt egyhangú szavazás támogatja, majd a vezetőség említett két tagját szintén
egyhangú szavazással megválasztja.
6. napirendi pont: Tarcsányi Ottília beszél a 2013‐as tervekről.
Beszél az alapítóról, a kiállítási lehetőségekről a Klebelsberg Kultúrkúriában. Beszél a 10 éves
jubileumról. Javasolja, hogy gondolja át a tagság, hogy festő verseny legyen minden 2.évben .
Így lehetőség lenne a közbenső időszakban kiadni egy közös katalógust. Kérdés, hogy igényt
tart‐e erre a tagság, mert akkor elkezdik az előkészületeket ezzel kapcsolatban (pályázat,
kiállító hely keresés). A tagság megszavazza a katalógus előkészítését.
A kiállítás leszedésekor (2013.március 17) a kérdésre újra vissztérnek az anyagi vonzatok
magtárgyalásával. Kérdés az is, ha szükséges a tagság hajlandó‐e anyagi áldozatra a katlógus
létrejötte érdekében? Igennel, egyhangúan megszavazzák azt. Ennek mértéke később kerül
megállapításra és szavazásra.
Hozzászólások:
Vitkó Mónika a katalógus elkészítésének menetét vázolta.
Mezei Zsuzsa a katalógushoz szükséges fotók egységes elkészítését javasolja .
Máhrné Angyal Gabriella felajánlotta, hogy férje Máhr Attila vállalja a katalógusba bekerülő
műtárgyak fotózását, amennyiben az egy helyszínre összegyűjtére kerül.
Giese Piroska felveti, hogy a titkári teendők mellett a facebook‐n való való megjelenést kezeli.
7. napirendi pont: Új tag bemutatása: Habány Mihály és Sáfár Pál személyében. A tagságukat
egyhangú szavazással elfogadtuk.
8. napirendi pont: A 2013‐as éves tagdíj változatlanul 5000 Ft. Ezt a tagság egyhangúan
megszavazta. A tagdíjat az első negyedév végéig március 31‐ig kell befizetni, azok a tagok
szerepelhetnek a kiállításokon és a katalógusban, akik ezen kötelezettségüknek a határidőig
eleget tettek.
9. napirendi pont: Agonás Péter felszólalása a büfé hozzájárulásokkal kapcsolatban, miszerint
nem mindenki hoz a kiállítás megnyitókra enni‐,innivalót. Ennek koordinálására tett javaslatot,
hogy aki kiállít alkalmanként 500 Ft‐tal járuljon hozzá a vendéglátáshoz. Ezt a javaslatot a
tagság egyhangúlag megszavazta.
A tagság nevében Mezei Zsuzsa megköszöni a vezetőség 2012 évi munkáját.
Az elnök (Tarcsányi Ottilia) mindenkinek megköszönni az eddigi munkáját és további jó
egészséget és munkakedvet kíván.
Zárás. 20 óra.

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Dr. Giese Piroska

Tarcsányi Ottilia (BUKET) elnöke

Dr. Hatvani Imréné Dr. Gondi Magdi
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