Jegyzőkönyv
Amely készült a Várkonyi Zoltán Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Egyetemért
elnevezésű civil szervezet rendkívüli kuratóriumi üléséről.
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne: ZOOM konferencia
Az ülés kezdő időpontja: 2021 február 16. 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 pontját:
1. Tájékoztatás az épület-használati pályázat eredményéről
2. Várkonyi Gáspár névvisszavonási szándéka
1. Tájékoztatás az épület-használati pályázat eredményéről
Csizmadia Tibor tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a pályázati dokumentáció január 28-án
beadásra került. Mivel egyedüli pályázók voltunk, az Önkormányzat az Alapítványt hirdette
ki győztesnek. Február 10-én aláírásra került a bérleti szerződés. A döntés után sajtókampány
indult a bérlő és az Önkormányzat ellen, mivel az épület a kerület zeneiskolája, illetve az
intézményt fenntartó KLIKK számára lett felújítva, az előző önkormányzati ciklusban.
Ez az információ egyetem közösségén belül is feszültséget keltett, akik az épületet az
oktatáson kívüli tevékenységre használták volna. Ezért az a javaslat született, hogy a
szemeszter végéig béreljük csak a házat, így lehetőséget teremtve, a helyzet tisztázása után a
zeneiskolának a beköltözésre.
A tegnapi napon, mikor az Önkormányzattal közöltük elhatározásunkat ők, tudomásul véve
döntésünket, azt az ajánlatot tették, hogy mielőbb költözzünk ki az épületből, így csak az
arányos bérleti díjat vonják le a korábban befizetett foglalóból.
A kuratórium tagjai, megvitatva és értékelve a helyzetet a következő, egyhangú határozatot
hozták:
6./2021.2.16. számú kuratóriumi határozat:

A Budapest VII. kerület, Damjanich utca 4. számú épület bérleti jogviszonyát legkésőbb
február 20-ig, közös megegyezéssel az Alapítvány felmondja.
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2. Várkonyi Gáspár névvisszavonási szándéka
Csizmadia Tibor tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy Várkonyi Gáspár, Várkonyi
Zoltán unokája felhívta őt, és kérte, hogy az Alapítvány ne használja Várkonyi Zoltán
nevét. Ezt a mai napig írásban még nem erősítette meg.
A kuratórium megtárgyalta a kérést, és tudomásul vette az örökös szándékát.
Felmerült, hogy milyen név alatt folytathatná az Alapítvány a működését? Hegedűs D.
Géza és Földényi László javaslatát, hogy az Alapítvány Ódry Árpád nevét vegye fel,
mindenki örömmel fogadta, különösen azért, mert így a megszűnt Ódry Színpad emléke
az Alapítvánnyal él tovább.
Várkonyi Gáspár írásbeli kérése után megkeressük Fischer Gábort, aki Ódry Árpád
dédunokája, hogy a névhasználatot támogassa.
Felmerült az is, hogy a székhelyet az ő lakóhelyére jegyeztessük be, amihez szintén a
hozzájárulását kérjük.
Mindezek a változások az Alapító Okirat módosítást érintik, amelyeket kezdeményezünk
az alapítói jogok gyakorlójánál.

Az ülés 19.20 órakor véget ért.

Budapest, 2021. február 16.

Hegedűs D. Géza

Almási Tamás

Csizmadia Tibor

Földényi F. László
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