Jegyzőkönyv
Amely készült a Várkonyi Zoltán Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Egyetemért
elnevezésű civil szervezet kuratóriumi üléséről.
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne: ZOOM konferencia
Az ülés kezdő időpontja: 2021. január 18. 18.00 óra.
Jelen vannak:
- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke
- Földényi F. László, kuratóriumi tag, levezető elnök
- Hegedűs D. Géza, kuratóriumi tag,
- Almási Tamás, kuratóriumi tag, jegyzőkönyv-vezető
A levezető elnök köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tagok teljes
létszámban megjelentek, így a kuratórium határozatképes.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Az alapítvány pillanatnyi anyagi helyzete
2. Az alapítványhoz beérkezett pályázati kérelmek elbírálása, melyeket a tagok
korábban, elektronikus formában megkaptak.
3. Felügyelő Bizottság megalakítása
4. Épület-használati pályázat
1. Az alapítvány pillanatnyi anyagi helyzete
Csizmadia Tibor ismerteti az alapítvány vagyoni helyzetét az ülés időpontjáig, és annak
kiosztható hányadát, a bankkivonatokból származó információk szerint.
Az Alapítvány jelenlegi támogatásra fordítható vagyona, a befolyt adományokból
következően: 49. 796 094 Ft.
2. Pályázati kérelmek elbírálása.
A levezető elnök ismerteti a beadott pályázatokat és az igényelt összegeket.
Várkonyi Alapítvány pályázati összesítő
név

téma

Csukrán Viktória

Egyösszegű támogatás a 6x6-os osztály
második év első félév ideje alatt készülő
dokumentumfilmjeire

Elefánti Emma

Hozzájárulás kisdokumentumfilm
gyártásához

igényelt összeg
1 350 000 Ft

376 000 Ft
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Antal Bálint

Ibsen: A nép ellensége című előadás
megvalósításának támogatása

1 600 000 Ft

Összesen 3 326 000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.
Értékelve a pályázatokat a Kuratórium tagjai megállapították, hogy mindhárom pályázat
korrekt, kidolgozott, részletes költségvetést tartalmaz, és céljai egybeesnek az alapítvány
támogatási céljaival. Ezért indokolt mindhárom pályázat esetében a kért támogatást teljes
összegben megadni.
1./2021.1.18. számú kuratóriumi határozat:
A kuratórium döntése:
1. Csukrán Viktória:
2. Elefánti Emma:
3. Antal Bálint:

1 350 000 Ft.
376 ezer Ft.
1 600 000 Ft.

Összesen:

3 326 000 ezer Ft.

A kuratórium tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről.
3. Felügyelő Bizottság megalakítása
- Csizmadia Tibor tájékoztatta a kuratóriumot, hogy több, a korábbiakban megkeresett
személyek után, Bálint Andrással, az alapítói jogok gyakorlójával is egyeztetve, a három fős
Felügyelő Bizottság a következő, szakmájukat magas szinten folytató személyekből állna:
Király Júlia, Molnár Piroska és Pataki Ági. Mindhármuk elfogadta a felkérést.

2./2021.1.18. számú kuratóriumi határozat:
A Kuratórium felhatalmazza Csizmadia Tibort, hogy kezdeményezze az Alapító Okirat
módosítását, amiben helyet kapna a 3 főből álló Felügyelő Bizottság Király Júlia,
Molnár Piroska és Pataki Ági személyében.

4. Épület-használati pályázat
- A Kuratórium tagjai megvitatták a kialakult helyzetet, vagyis azt, hogy az Egyetemen
jelenleg nem folyhat oktatás, illetve, hogy többen, a gyakorlati feladataikat nem tudják jelen
körülmények között megvalósítani. Megoldás lehet, ha a Kuratórium bérelne, hosszabb távra
is, egy olyan épületet, mely ezeket a feltételeket biztosítani tudja. A bérleti díj és a felmerülő
rezsi-költség a korábban befolyt adományokból egy évre rendelkezésre áll.
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3./2021.1.18. számú kuratóriumi határozat:
A Kuratórium megpályázza a VII. kerületi Damjanich u 4-es számú épületet, mely
január 12-én került meghirdetésre. A pályázati ajánlatban a minimális bérleti díjjal
szerepelünk.

Az ülés 19.10 órakor véget ért.

Budapest, 2021. január 18.

Hegedűs D. Géza

Almási Tamás

Csizmadia Tibor

Földényi F. László
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