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 22. 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 projekt lezárásáról
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 jelenleg támogatásra fordítható vagyona, a befolyt adományokból
következően: 39 921 264 Ft.
2. Pályázati kérelmek elbírálása.
A levezető elnök ismerteti a beadott pályázatokat és az igényelt összegeket.
Várkonyi Alapítvány pályázati összesítő
név

téma

igényelt összeg

Csukrán Viktória

Szakszöveg fordítása német nyelvre a
szakmai kapcsolatok építése érdekében.

120 000 Ft

Samudovszky
Adrián

Támogatás Székely János: Caligula helytartója
című darabjában felmerülő jelmez- és
kellékköltségekre.

200 000 Ft
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Összesen 320 000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.
A Kuratórium tagjai egyenként értékelték a pályázatokat.
Csukrán Viktória egy team-mel pályázott és kérelme indokolt a nemzetközi kapcsolatok
építése szempontjából. Különösen fontos, hogy a tananyagot fordíttatja ez a csoport.
Samudovszki Adrián a vizsgafeladataik mellett szabad ötödéves színészhallgatókkal hozza
létre ezt a produkciót, így az alapítvány támogathatónak ítéli ezt a kezdeményezést.

7./2021.2.22. számú kuratóriumi határozat:
A kuratórium döntése:
1. Csukrán Viktória:
2. Samudovszky Adrián:

120 000 Ft.
200 000 Ft.

Összesen:

320 000 Ft.

A kuratórium tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről.

3. Alapító Okirat módosítása:
Csizmadia Tibor tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy Várkonyi Gáspár írásban is
megerősítette szándékát a névhasználatról. (1. számú melléklet)
Fischer Gábor, Ódry Árpád dédunokája, írásba adta, hogy a névhasználatot támogatja és
hozzájárult a lakóhelye, mint az Alapítvány székhelye bejelentéséhez is. (2. számú melléklet)
Mindezek a változások az Alapító Okirat módosítását érintik, melyeket korábban már
kezdeményeztünk az alapítói jogok gyakorlójánál.

4. Tájékoztatás az épület-használati projekt lezárásáról:
Csizmadia Tibor tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy február 19-i dátummal aláírta a bérleti
szerződés megszüntetését tartalmazó dokumentumot. Így az Önkormányzat 9 napot vesz
figyelembe a bérleti díj számlázásánál. A foglaló összegéből ezt levonva, 15 napon belül
visszautalja a befizetett összeget az Alapítvány számlájára.
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Az ülés 19.30 órakor véget ért.

Budapest, 2021. február 22.

Hegedűs D. Géza

Almási Tamás

Csizmadia Tibor

Földényi F. László
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