ÓDRY ÁRPÁD Alapítvány
a Színház- és Filmművészeti Egyetemért
és a színház- és filmművészetért

JEGYZŐKÖNYV
amely készült az Ódry Árpád Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Egyetemért és a színház- és
filmművészetért elnevezésű civil szervezet kuratóriumi üléséről.
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne: ZOOM konferencia
A jegyzőkönyv felvételének dátuma: 2021. augusztus 28. 15:15 óra
Jelen vannak:
- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke
- Hegedűs D. Géza, kuratóriumi tag,
- Földényi F. László, kuratóriumi tag,
- Kelemen Mónika, alapítványi titkár, jegyzőkönyvvezető
Csizmadia Tibor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes, mivel a
többség jelen van. A levezető elnök a kuratórium tagjainak egyetértésével felkéri az alapítványi titkárt a
jegyzőkönyv vezetésére, aki elfogadja a felkérést.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. A tanév kezdésével kapcsolatos kérdések
2. Freeszfe elnökségének küldött levél
3. Alapítványi titkár foglalkoztatása
4. Kajlik Eszter pályázatának elbírálása
5. Artim Rebeka pályázatának elbírálása
6. Elefánti Emma kisdokumentum film készítésére beadott pályázatának meghiúsulása
7. Látványtervező osztály éves vimeo előfizetésre beadott pályázatának meghiúsulása
1-2. A tanév kezdésével kapcsolatos kérdések és a Freeszfe elnökségének küldött levél
Csizmadia Tibor tájékoztatta a kuratóriumi tagokat, hogy jelenleg, a napi kimutatás szerint a számlán
22 830 700 forint van.
Korábban döntött pályázatokból még bent van 4 millió 300 ezer forint, ami már megítélt, de még nem
elutalt támogatás. Ebben olyan tétel is szerepel, mint az Al Farman Petra által pályázott kamion színház
projekt, 1,5 millió forinttal, ami már nem fog megvalósulni.
A Goethe Intézet 21 milliójából még bent van 850 ezer forint, ami szintén a ki nem fizetett összeg része.
A többi Goethe pénz már kiutalásra került, amivel október 15-ig kell elszámolni az Intézet felé.
A számlán lévő összegben van egy 4,5 milliós rész, ami egy korábbi, 2007-es, célzott támogatás része,
filmes felhasználásra.
2021. december 31-ig az Alapítványnak még van költsége, kb 1 millió forint. Ez a könyvelő, az alapítványi
titkár félállásban történő egyéni vállalkozói foglalkoztatása, banki díjak, stb.
Így, pályázatokra fordítható összeg a két elbírálandó kérésen kívül: 16 180 700 Ft.
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Csizmadia Tibor tájékoztatta a kuratóriumi tagokat a Freeszfe Egyesület elnökségének kiküldött levél
tartalmáról. A levélben kérte, hogy az Egyesület fogalmazzon meg az Alapítvány kuratóriuma számára
egy ajánlást, az év végéig kiosztásra kerülő keretösszegről, olyan formában, hogy a színházi projektekre
maximum 4 millió forintot, filmes projektekre max. 6 millió forintot költsünk, egyéb, nem ebbe a két
kategóriába eső kérések maximum 3 millió forintot kapjanak az év végéig.
Nem lehet eltekinteni attól a ténytől, hogy az Alapító Okirat módosítása nem engedte meg a teljes
elszakadást az SZFE bennmaradt hallgatóitól, tehát ha a Zsótér Sándor, Horváth Csaba, Novák Eszter
stb. osztályok a reguláris oktatáson kívüli tevékenységre kérnek támogatást, azt is értékelnie kell a
Kuratóriumnak.
3. Alapítványi titkár foglalkoztatása
Kelemen Mónikával 2021. május 20-án kötött az alapítvány három hónapos szerződést az alapítványi
titkári feladatok ellátására, amely szerződés 2021. augusztus 19-én lejárt. Kelemen Mónika 2021.
szeptember 01-től főállásban a Freeszfe Egyesület alkalmazottja lesz, az alapítvánnyal kapcsolatos
feladatokat másodállásban tudja ezután ellátni. A szerződésének részletei további megbeszélések
tárgyát képezik.
4-5. Pályázati kérelmek elbírálása.
A kuratórium elnöke ismerteti a beadott pályázatokat és az igényelt összegeket.
Név
Kajlik Eszter
Artim Rebeka

Ódry Árpád Alapítvány pályázati összesítő
Téma
Hiblihubli című rövidfilm elkészítése
Nagyteljesítményű hordozható laptop: MacBookPro
beszerzése

Igényelt összeg
449 080 Ft
900 000 Ft

Összesen 1 349 080 Ft támogatást igényeltek a pályázók.
Értékelve a pályázatokat a Kuratórium tagjai minden kérelmet támogatandónak ítéltek.
14/2021.08.28. számú kuratóriumi határozat:
A kuratórium döntése:
1.
Kajlik Eszter:
2.
Artim Rebeka:
Összesen:

449 080 Ft.
900 000 Ft.
1 349 080 Ft.

A kuratórium tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről.
6-7. Elefánti Emma kisdokumentum film készítésére beadott pályázatának meghiúsulása, valamint a
Látványtervező osztály éves vimeo előfizetésre beadott pályázatának meghiúsulása
A kuratórium tudomásul vette a pályázatok meghiúsulását, a pályázókat emailen fogja erről kiértesíteni.
Az ülés 16.30 órakor véget ért.
Budapest, 2021. augusztus 28.
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