JEGYZŐKÖNYV
a Budai Képzőművész Egyesület (BUKET)
NYSZ: 01-02-0010975,
Székhely: 1028 Budapest, Gazda u. 22.
2017. MÁRCIUS 05-én 16.30-kor
tartott közgyűléséről
Helyszín:
Időpont:

Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka,
1028. Budapest, Templom u. 2-10.
2017. március 05. 16.30 óra kezdettel

Jegyzőkönyv vezetők:
1, Máhrné Angyal Gabriella
2, Gulyás Anna
Levezeti: Tarcsányi Ottília elnök (továbbiakban TO elnök)
Tarcsányi Ottilia, levezető elnök üdvözli a megjelenteket.
Napirendi pontok:
1. Határozatképesség megállapítása.
2. Jegyzőkönyvvezetők megválasztása.
3. Beszámolók:
Kulturális Tarcsányi Ottilia beszámolója
Pénzügyi éves beszámoló: Kovács Tamás
4. Tagfelvétel
5. Egyebek, hozzászólások
6. Képleszedés
1. Napirendi pont:
Határozatképesség megállapítása:
Taglétszám (2 új taggall):
42 fő
Megjelent:
25 fő
A taglétszám 59,6%-a megjelent, a közgyűlés határozatképes (lásd jelenléti ív).
2. Napirendi pont:
Jegyzőkönyvvezetők megválasztása.
Tarcsányi Ottilia felkéri jegyzőkönyvvezetőknek Máhrné Angyal Gabriella és
Gulyás Anna tagokat. A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőket
egyhangúlag
megszavazta.
3. Napirendi pont: Beszámolók
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A levezető elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a vezetőség 2016-ban 3 évre újra lett
választva és az a Fővárosi Bíróságnál bejegyzésre került.
A levezető elnök beszámolt a 2016 évi kulturális rendezvényekről, kiállításokról:
-

-

-

2016 február 01. –febr 21. Téli Tárlat volt a Klebelsberg Kultúrkúriában.
2016. május 21-22. FESTŐVERSENY volt, melyet a helyi önkormányzati
pályázati támogatásból – értéke 100.000 Ft,- rendezett az egyesület. Sajnos
kevesen vettek részt a tagok közül. Kérte az aktívabb részvételt a következő
alkalommal. A festőverseny eredményesen zárult, szép munkák születtek.
2016. junius 13-19. HUNOR tábor (önerős) Sátoraljaujhelyen. Sikeres volt.
2016. szeptember 26. – október 09. VIII. festőverseny képeiből rendezett
kiállítás. Díjátadás a kiállításmegnyitón. A díjakat a szponzorok és az
Önkormányzat biztosította.
Tisztujítás történt 2016. április 19-én.
I. KÖZGYŰLÉS:Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka, 1028. Budapest,
Templom u. 2-10. 3 év értékelése megtörtént. Tisztviselők megválasztásra
kerültek: Tarcsányi Ottília, Nyakasné Vitkó Mónika, Dr. Giese Piroska. Az
egyesület kérelmezte a közhasznúság megállapítását.
II. KÖZGYŰLÉS: Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka, 1028. Budapest,
Templom u. 2-10. 2016. augusztus 17-én a Fővárosi Törvényszék ( NYSZ:
12.PK.60.130/2004/36/végzése alapján közhasznú civil szervezet lettünk.
/Jaczkovics ügyvédi iroda/ . A képviselői megbízás 3 évre szól, a megszűnés
időpontja: 2019.május 07.

A könyvelő, Kovács Tamás elmondta a gazdasági beszámolóját a 2016 évről.
A levezető elnök beszámolt a 2017 évre tervezett kulturális rendezvényekről,
kiállításokról:
-

-

„BUKET kiállítás I.” Az első kiállítás már megrendezésre került a Budakeszi
Művelődási Házban 2017. január 16-án az Erkel galériában a Magyar Kultúra
napja alkalmából.. (Itt még az év folyamán további két kiállítás lesz, hogy
mindenkinek, aki szeretne kiállítani, és jelentkezett, legyen rá lehetősége.)
TÉLI TÁRLAT 2017. február 20.-március 05.-ig, a Klebelsberg Kultúrkúria,
Vinotékában.
TAVASZI TÁRLAT : „BUKET kiállítás II.” a Budakeszi Művelődási Házban
2017. május 02-től. az Erkel galériában.
ŐSZI TÁRLAT: 2017. szeptember 18-október 08-ig. képző és iparművészeti
kiállítás „Kapcsolatok” címmel kerül majd megrendezésre.
NYÁRI ÉLMÉNYEINK a Budapest Vármező galériában 2017. novemberében
(fizetős)
ALKOTÓTÁBOR: Idén alkotótábort szervez az egyesület, két helyszínt
javasoltak: Szokolya, ahol a korábbi sikeres tábor volt, és Nógrádgárdony
festői helyszínei kerültek javaslatra. Várható költség 20-25 ezer forint/ hét
körül várható. A pontos összegek a jelentkezők számától és az aktuális
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-

árajánlattól függ majd. Ebbe a táborba bárki a tagok közül jelentkezhet, részt
vehet rajta.
Várjuk a javaslatokat is a tagoktól, ha tudnak megfelelő helyet, kapcsolatokat,
kérjük jelezzék a vezetőség felé.
Az elnök beszámolt róla, hogy a tagság az elmúlt évben több mint száz egyéni
és csoportos kiállításon vett részt összesen.
Aki tud egyéni kiállításokra lehetőséget jelezze.
PÁLYÁZAT: a 2016-os elszámolást, beszámolót az Önkormányzat elfogadta
2017 januárban.
Hasonlóan fog működni a 2017 évi is, most alkotótáborra kérjük a támogatást.
Ha a tagság tud más lehetőségekről, kérjük azt lehetőleg idejében jelezzék
Vitkó Mónika felé.
A Sátoraljaújhelyi festőtábor meghívásos, 2017-ben ismét megrendezésre
kerül.

4. Napirendi pont: TAGFELVÉTEL:
-

TO elmondta, hogy egy hölgy jelentkezett új tagnak az egyesületbe, kérte,
hogy mutatkozzon be, s mutassa be a munkáit is. Hollai Krisztina
bemutatkozott, ezután a tagság egyhangúlag megszavazta a felvételét az
egyesületbe. Tarózkodás nem volt. Ellenvetés nem volt.

-

TO felhívta a tagok figyelmét, hogy aki az alapszabályban rögzítetteknek
megfelelően 2017.március 31.-ig nem rendezi a tagdíját, automatikusan
kizárásra kerül az egyesületből.

A tagdíjat személyesen előzetes egyeztetés után TO-nál vagy utalással a K&H
bankszámlára HU72 1040 0212 0210 8128 0000 0000 lehet befizetni, 5000 Ft/fő.
5. Egyebek:
- TO felhívta a tagság figyelmét, hogy a képbeadások rendjét legyenek kedvesek
betartani. Kiállításonként minimum 2 darab képet kell bemutatni, amiből a zsűri
választ. Kérjük a tematikának megfelelő képek bemutatását, hiszen mindig van
idő erre felkészülni, lehet tudni a témát és az időpontokat is idejében.
Külön hozzászólás nem volt.
6. Napirendi pont: Képleszedés
________________
Tarcsányi Ottilia
elnök,
levezető elnök
Dr. Kovács József
-------------------------jkv. hitelesítő

__________________
Máhrné Angyal Gabriella
jegyzőkönyvvezető

________________
Gulyás Anna
jegyzőkönyvvezető

Seresné Mecseki Anikó
--------------------------jkv. Hitelesítő

