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. június 03. 18.00 óra.
Jelen vannak:
-

Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke
Almási Tamás, kuratóriumi tag, levezető elnök
Földényi F. László, kuratóriumi tag, jegyzőkönyv hitelesítő
Kelemen Mónika, alapítványi titkár, jegyzőkönyvvezető

A levezető elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes,
mivel a többség jelen van. A levezető elnök a kuratórium egyetértésével felkéri az alapítványi
titkárt a jegyzőkönyv vezetésére, aki elfogadja a felkérést.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Nem megvalósult projektekkel kapcsolatos eljárásrend
2. Farkas Áron pályázatának kiegészítése
3. Honlappal kapcsolatos információk

1. Nem megvalósult projektekkel kapcsolatos eljárásrend
A 2021. május 27-i kuratóriumi ülésen Csizmadia Tibor beszámolt arról, hogy a Moll
Flanders produkció, amit a kuratórium a 9/2021.03.17. számú kuratóriumi határozattal
elfogadott és 500 ezer forinttal támogatott, egyeztetési okok miatt nem valósul meg. Ez már
korábban is előfordult, más projekteknél, de ott nem történt pénzköltés. Most, a pályázónak
átutalt összegből jelmezvásárlásra elköltöttek közel nyolcvanezer forintot, amit az alapítvány
nevére kiállított számlákkal igazolnak.
Ezzel összefüggésben felmerül, hogy mi legyen azokkal a tárgyi eszközökkel, amelyeket a
hallgatók a támogatásból vásárolnak, és a feladat végrehajtása után „feleslegessé válnak”?
A kuratórium jelenlévő tagjai megegyeztek abban, hogy ha a pályázó benyújt egy a
produkció meghiúsulásáról szóló dokumentumot, csatolva hozzá a számlákat, akkor nem kell
megtérítenie az átutalt pályázati összegből felhasznált pénzt. Azok a jelmezek, amelyeket ebből
az összegből vásároltak, a pályázó tulajdonában maradnak, mivel az Alapítványnak nincs
kapacitása ezek tárolására.
A kuratórium jelenlevő tagjai megegyeztek abban, hogy minden ilyen esetben, amikor a
produkció meghiúsul, a kuratórium egyedi döntést hoz, az okok és körülmények
figyelembevételével.

2. Farkas Áron pályázatának kiegészítése
Az MA és BA szakos operatőr osztály az operatőri gyakorlatok világítási technikájának
biztosítására beadott, a 12./2021.05.27. számú kuratóriumi határozattal elfogadott 3.189.630 Ft.
összegű pályázatát szeretné kiegészíteni még 250.000 Ft-al, ami a szállítási költségeket fedezi.
A kuratórium jelenlévő tagjai azt a megegyeztek abban, hogy emailen keresztül hoznak majd
döntést a pályázati összeg kiegészítésének odaítéléséről.
3. Honlappal kapcsolatos kérdések
A kuratórium tagjai korábban megkapták Kelemen Mónikától emailen a honlappal
kapcsolatos észrevételeit, valamint a levélpapír mintákat. A honlap anyagokkal való feltöltését
majd el lehet kezdeni, Csizmadia Tibor átadja a honlap szerkesztéséhez szükséges hozzáférési
adatokat Kelemen Mónikának.

Az ülés 18.30 órakor véget ért.
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