JEGYZŐKÖNYV
a Budai Képzőművész Egyesület (BUKET)
NYSZ: 01-02-0010975,
Székhely: 1028 Budapest, Gazda u. 22.
2018. MÁRCIUS 02-án 17 órakor
tartott rendes évi közgyűléséről
Helyszín:
Időpont:

Erkel Ferenc Művelődési Központ
2092 Budakeszi, Fő u. 108.
2018. március 02. 17 óra kezdettel

Jelen vannak:

Tarcsányi Ottilia elnök
Vitkó Mónika elnök h.
Dr. Giese Piroska titkár
Kovács Tamás könyvelő
Tagok (lásd Jelenléti ív, 1. sz. Melléklet)
Taglétszám: 36 fő, jelen van 28 fő (77,8%), a közgyűlés határozatképes.
Az elnök köszönti a megjelenteket és javaslatot tesz a tisztségviselőkre.
Levezető elnöknek Vitkó Mónikát, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Kovács Józsefet,
jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Giese Piroskát és Fehér Irént javasolja.
A tisztségviselőket a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A levezető elnök javasolta, hogy a közgyűlés fogadja el a meghívóban előre kiküldött
napirendet:
1. A 2017. év eseményei, eredményei.
2. A 2018. év programjai, tervei.
A közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1.1 A levezető elnök felkérte Kovács Tamás könyvelőt a gazdasági beszámoló
megtartására.
Kovács Tamás ismertette a 2017. év pénzügyi mérlegét, és szorgalmazta a szja 1%nak felajánlását az egyesület javára. A gazdasági beszámolót a 2. sz. Melléklet
tartalmazza. A tagság a gazdasági beszámolót egyhangúlag elfogadta.
1.2
Tarcsányi Ottilia elnök a levezető elnök felkérésére beszámolt a 2017. év
eseményeiről, művészeti rendezvényeiről:
1.2.1 Kiállítások:
Január: Magyar Kultúra napja, Budakeszi, Erkel Galéria
Február: Téli tárlat, Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria
Május: Tavaszi tárlat, Budakeszi, Erkel Galéria
Augusztus: OTP Galéria, Budapest
Október: Találkozások, Budapest, VárMező Galéria
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1.2.2 Alkotótáborok:
Június: Sátoraljaújhely, Hunor Tábor
Július: BUKET Tábor, Szokolya, a II. ker. Önkormányzat
támogatásával. Vitkó Mónika beszámolt a sikeres szokolyai alkotótáborról, ahol a
BUKET tagok mellett külsősök is részt vettek és agyagozásra is volt lehetőség. Sok
szép alkotás készült.
1.2.3 Jótékonysági részvételünk (Bicske) eredménye:
A Vajda J. gimnázium által egy beteg kisfiú gyógyításának költségeire szervezett
jótékonysági aukció 229 eFt-ot eredményezett. A BUKET részéről részt vettek:
Benkőné Kovács Márta, Czöndör István, Dr. Giese Piroska, Mecseki Anikó,
Sztankovits Őrs, Tarcsányi Ottilia, Váradi Judit, Vitkó Mónika. Emléklapot kaptak.
2. Tarcsányi Ottilia ismertette a 2018. év programjait és terveit:
15 éves a BUKET, Jubileumi kiállításainkkal és a 2. BUKET katalógusunk
megjelentetésével ünnepelünk. Az elnöknő szavazásra kérte a tagságot, akik a
katalógus elkészítését, vállalva az egyedi hozzájárulásokat (várhatóan 3 - 4 eFt),
egyhangúlag megszavazták.
2.1 Kiállítások:
2018. február 19 - március 2. Téli tárlat, Budakeszi, Erkel galéria
2018. április 26 - május 15. Tavaszi tárlat, Biatorbágy, Juhász Ferenc
Műv. Ház
2018. szeptember 24 - október 11. Nyári élményeink, Budapest,
Klebelsberg Kultúrkúria. A 2. jubileumi katalógus bemutatása.
2.2 Pályázat benyújtása a Bp. II. ker. önkormányzathoz a katalógus költségeire.
Ötleteket várunk, valamint árajánlatokat kérünk, a katalógus készítéséhez.
2.3 Alkotótábor: szervezés alatt, ismét tervezünk Szokolyán, kb. 35 eFt költséggel
számolunk.
2.4 Hozzászólások:
Tarcsányi Ottilia felhívta a tagság figyelmét az egyesületen belüli kapcsolattartás
fontosságára, egymás egyéni kiállításainak látogatására. A meghívók és információk
kiküldése e-mailen történik. Az események, meghívók és beszámolók a honlapon is
követhetők. Hangsúlyozta, hogy mivel a taglétszámot minden év január 31-ig le kell
adni, fontos, hogy az éves tagdíjat mindenki időben fizesse be.
A Budai Polgár (II. kerületi nyomtatott újság) gyakran tudósít a BUKET ill. egyes
tagjainak kiállításairól. Köszönjük munkájukat.
A Klebelsberg Kultúkúria átlag évi két alkalommal biztosít helyet kiállításainknak.
Szívesen teszünk eleget a környező települések (pl. Budakeszi) kultúrházai
meghívásának.
A Buda Környéki Televízió igényes műsort készít művészeti eseményeinkről.
A 15 éves Jubileumi katalógus elkészítéséhez az alkotásokról jó minőségű fotókra
van szükség, amelyet az egyesület fotósai készítenek el a nyár folyamán. Ha
szükséges, a tagokról is készítenek új fényképet. Ezen kívül rövid szöveges
bemutatkozást is kell mellékelni e-mailen. A részletekről időben küldenek értesítést.
Máhrné Angyal Gabriella felvetette, hogy célszerű lenne csatlakozni a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofif Korlátolt Felelősségű Társasághoz (MANK
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Nonprofit Kft. Szhely: 2000 Szentendre, Bogdányi út 51.). A csatlakozás számos
előnnyel jár és egyénileg vagy szervezetként is lehet csatlakozni.
A levezető elnök felvetésére a tagság egyhangúlag megszavazta a csatlakozást a
MANK-hoz.
Tarcsányi Ottilia javasolta, hogy az áprilisi biatorbágyi kiállításra a képbegyűjtést
Budapesten kellene megszervezni. Ehhez Rosta Mariann felajánlotta segítségét Bp.
II. ker. Törökvész úti helyszínen.
Tarcsányi Ottilia bejelentette, hogy Bicske művelődési intézménye szívesen
biztosítana helyet a BUKET kiállításának 2019 tavaszán. A tagság a javaslatot
egyhangúlag megszavazta.
Czöndör István elkészítette a BUKET tagsági igazolványokat, amelyeket kiosztottak
a tagoknak.
Tarcsányi Ottilia szorgalmazta a pesthidegkúti utcatárlat megszervezését, amelyet
kellő számú jelentkező esetén a Hidegkúti Kulturális Napok programjába
illesztenénk.
A közgyűlést a levezető elnök 18 óra 30 perckor berekesztette.

_______________________
Tarcsányi Ottilia elnök

______________________
Vitkó Mónika levezető elnök

_______________________________
Dr. Kovács József jegyzőkönyvvezető

___________________________
Dr. Giese Piroska jkv. hitelesítő

Mellékletek:
1. Jelenléti ív
2.a Szöveges 2017. évi pénzügyi beszámoló
2.b BUKET egyszerűsített éves beszámoló 2017.

_________________________
Fehér Irén jkv. hitelesítő
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