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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 május 2. 9.30 óra. 

 

Jelen vannak:  

- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke 

- Földényi F. László, kuratóriumi tag,  

- Hegedűs D. Géza, kuratóriumi tag, jegyzőkönyv-vezető 

- Almási Tamás, kuratóriumi tag, levezető elnök 

 

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. Alkalmazott felvételének kérdése 

 

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: 30 323 943 Ft. 

 

2. Pályázati kérelmek elbírálása. 

A levezető elnök ismerteti a beadott pályázatokat és az igényelt összegeket. 

 

Várkonyi Alapítvány pályázati összesítő 

név téma  igényelt összeg 

Látványtervező 

osztály 

Éves vimeo pro előfizetés megvételére  72 000 Ft 

Gardenő 

Klaudia 

Sétaelőadás Budapest utcáin 500 000 Ft 

Csernai Mihály Az utolsó szám című folyóirat második számának 

előállítási költségeire 
800 000 Ft. 

DOKMA 

Osztály 

Támogatás terembérletre és járulékos költségeire a 

következő tanévben 

840 000 Ft. 

 

Összesen 2 212 000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  

 

Értékelve a pályázatokat a Kuratórium tagjai minden kérelmet támogatandónak ítéltek.   
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11./2021.05.02. számú kuratóriumi határozat: 

 

A kuratórium döntése: 

 

1. Látványtervező osztály:      72 000 Ft. 

2. Gardenő Klaudia:     500 000 Ft. 

3. Csernai Mihály:      800 000 Ft. 

4. DOKMA osztály:     840 000 Ft. 

Összesen:               2 212 000 Ft. 

A kuratórium tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről. 

 

3. Alkalmazott felvételének kérdése 

Csizmadia Tibor ismertette, hogy a megnövekedett feladat mennyiség, pályázatokkal 

kapcsolatos levelezés, könyvelés előkészítése, iktatási, nyilvántartási feladatok mennyisége 

indokolja egy alkalmazott foglalkoztatását. A kuratórium tagjai elfogadták az érveket, és 

javasolták, hogy Csizmadia Tibor vizsgálja meg a foglalkozás feltételeit és tárja ezt a 

Kuratórium elé.  

 

 

Az ülés 10.25 órakor véget ért. 

 

 

Budapest, 2021. május 2. 

 

 

 

 

Hegedűs D. Géza        Almási Tamás 

 

 

 

 

Csizmadia Tibor        Földényi F. László 

 
 
 
 
 


