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 február 1. 18.30 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. Az Alapító Okirat módosítása
4. Tájékoztatás az épület-használati pályázat állásáról
1. Az alapítvány pillanatnyi anyagi helyzete
Csizmadia Tibor ismerteti az alapítvány vagyoni helyzetét az ülés időpontjáig, és annak
kiosztható hányadát, a bankkivonatokból származó információk alapján.
Az Alapítvány jelenlegi támogatásra fordítható vagyona, a befolyt adományokból
következően: 40 120 374 Ft.
2. Pályázati kérelmek elbírálása.
A levezető elnök ismerteti a beadott pályázatokat és az igényelt összegeket.
Várkonyi Alapítvány pályázati összesítő
név

téma

Kabdebon
Dominik

A ProTest – Út a forradalomhoz című
színházi társasjáték megvalósításának
részfinanszírozása.

igényelt összeg
965 000 Ft

1

Berecz Márton
Komlósi Orsolya

Anyagi Támogatás igénylése rövidfilm
forgatására
A DLA fokozat megszerzéséhez szükséges
anyagi támogatás

200 000 Ft
219 500 Ft

Összesen 1 384 500 Ft támogatást igényeltek a pályázók.
A Kuratórium tagjai egyenként értékelték a pályázatokat.
Komlósi Orsolya kérelme, bár szociális szempontból indokolt, de nem ez az alapítvány
elsőrendű feladata, így elutasítottuk. Berecz Márton beadott filmterve nem éri el a
támogatandó színvonalat. Kabdebon Dominik pályázata értékes, de a kuratórium a személyi
kiadásokat nem támogatja, így csak a számlával igazolható dologi kiadásokat veheti
figyelembe. A pályázatok kapcsán merült fel, hogy a kuratórium a jelenlegi helyzetben
igyekszik olyan tevékenységeket támogatni, amely minél nagyobb közösséget, csoportokat
érint, azok munkáját teszi lehetővé.
4./2021.2.01. számú kuratóriumi határozat:
A kuratórium döntése:
1. Kabdebon Dominik:
2. Berecz Márton:
3. Komlósi Orsolya:

215 000 Ft.
nem támogatott
nem támogatott

Összesen:

215 000 Ft.

A kuratórium tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről.
3. Alapító Okirat módosítása:
A kuratórium tagjai megtárgyalták azt a felvetést, hogy Felügyelő Bizottság megalakulásával
egy időben, mikor a bíróságon bejelentjük a tényt, indokolt lenne kezdeményezni az alapítói
jogok gyakorlójánál módosítást a következő pontokon is:
Feladat bővítése és ezzel összefüggésben a név módosítása:
VÁRKONYI ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETÉRT ÉS A SZÍNHÁZ ÉS
FILMMŰVÉSZETI EGYETEMÉRT.
A 4. pontnál ez a szöveg léphetne a korábbi cél helyébe:
Független színházak és színházi, művészeti csoportok, játszóhelyek, előadóművészek, filmkészítők
pénzbeli támogatása, szakmai képzésük segítése, továbbá a Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatóinak támogatása az elméleti és gyakorlati oktatáshoz kapcsolódóan.

-

Székhely-bejegyzés megváltoztatása, honlap létrehozása
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Mivel a Vas utca 2/c-ben gyakorlatilag megszűnt a rektori székhely, így indokolt más
székhely bejegyzés a korábbi feladat-bővítéssel is összefüggésben. Sikeres épület-használati
pályázat esetén lehetőség nyílna, hogy a Damjanich utca 4. legyen az Alapítvány székhelye.
A honlap létrehozása azért válik indokolttá, hogy minél szélesebb körben ismertethessük
tevékenységünket. Domain név javaslat: www.varkonyialapitvany.hu
-

Az alapítói jogok gyakorlójának helyettesítése, akadályoztatás esetére:

Felkérjük a jelenlegi alapítói jogok gyakorlóját, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzetben
gondolja végig, ki lehetne az a személy, aki helyettesítheti őt, bármilyen jellegű
akadályoztatás esetén. A kuratórium javaslata: Mácsai Pál, aki közel hasonló szerepet tölt be a
színház és filmművészeti életben, mint Bálint András.
5./2021.2.01. számú kuratóriumi határozat:
A Kuratórium felhatalmazza Csizmadia Tibort, hogy terjessze elő a fenti módosításokat
az alapítói jogok gyakorlójánál.

4. Tájékoztatás az épület-használati pályázat állásáról
Csizmadia Tibor tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a pályázati dokumentáció január 28-án
beadásra került azzal a tartalommal, melyet a jelen levők is ismernek. Tudomásunk szerint
nem volt több pályázó. A döntés január 5-re várható.

Az ülés 19.40 órakor véget ért.

Budapest, 2021. február 1.

Hegedűs D. Géza

Almási Tamás

Csizmadia Tibor

Földényi F. László
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