Jegyzőkönyv
Készült a KESZI-ART Egyesület 2013. november 28-án 18-órakor megtartott Közgyűlésén.
Helyszín: Budakeszi, Kálvin terem (2092 Budakeszi, Fő u. 159.)
Jelen vannak: Dévényi János elnök
Dr. Darkó Jenő elnök helyettes
Dr. Giese Piroska titkár
Tagok: Aurell David, Bernáth Béla, Fehér Irén, Fodorné Süvegh Júlia, Géczy
Olga, Győrffy Katalin, Kerezsi Éva Mária, Kisteleki Dóra, Kósa János, Kuchta
Nándor, Nagy Imola, M. Sarlós Erzsébet, Soósné Kaippel Emília, Szilágyi
Özséb
Levezető elnök: Dr. Darkó Jenő elnök helyettes
Mivel a közgyűlésen a tagok létszáma nem haladta meg az 50% + 1 főt, az elnök a közgyűlést
ugyanazon a napon és helyszínen 18 óra 20 perckor ismételten összehívta, amely az
alapszabály értelmében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes volt.
Dévényi János elnök köszönti a jelenlevőket, az egyesület könyvelőjét: Fodorné Süvegh Júliát
a tagokat, támogatókat és az új belépőt. Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
Darkó Jenő javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az alábbi napirendet:
1. Beszámoló az elmúlt év egyesületi tevékenységéről, Dévényi János elnök
2. Pénzügyi beszámoló, Fodorné Süvegh Júlia könyvelő adószakértő
3. Tagdíjbefizetések rendezése, Dr. Darkó Jenő elnök h.
4. Új tag felvétele, Dr. Giese Piroska titkár
5. Egyebek
A tagok egyhangúan elfogadták a napirendet.
I. Dévényi János elnök beszámolója az egyesület eddigi tevékenységéről, működéséről:
1.1 Visszapillantás
Az egyesület megalakítása óta egy év és 8 hónap telt el melynek eseményeit és tevékenységét
részletesen elemezte. Az egyesület megalakítása a tagság belső igényéből született meg, jó
időben és befogadó környezetben találtunk otthonra városunkban. Legfontosabb feladataink.
 Egymást segítő baráti kapcsolatrendszer kialakítása, kiállítási lehetőségek
megteremtése, szakmai érdekképviselet ellátása. A csoportos kiállítások
rendjének kialakítása.
 2012-ben 2 egyesületi szintű csoportos kiállítás volt, a Keszi-Art Kézjegy és
a 3.Karácsonyi Karitatí kiállítás; 2013-ban 3 kiállításunk volt, az 1. Tavaszi
tárlat az EMFK-ban, a nyár végi kiállítás a töki Pajta Galériában kontrasztok
címmel és a 4. Karácsonyi Karitatív Kiállítás a Kálvin teremben.
 A városi intézményekkel a kapcsolattartás megfelelő, az Erkel Ferenc
Művelődési Központ, a Budakeszi Református Egyházközség, Budakeszi
Önkormányzat kiállítási helyszínt adnak és támogatják az egyesület
működését.
Az egyesületi tagok tájékoztatása e-mail-en körlevélen keresztül történik, kivételes esetben
telefonon.
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Az egyesület önállóan gazdálkodó, saját önkormányzattal, saját bankszámlával rendelkező,
non-profit szervezet, bevétele az egyesületi tagok tagdíjából és pénzbeli ill. természetbeni
támogatásokból gazdálkodik, mint a Dekorprint Plussz Bt, és Adresz Cukrászda támogatásai
a Variomedic Kft 50 e Ft-os támogatása, az Önkormányzat pályázati támogatása (összesen
100 eFt az elmult 2 évben amelyet kiállítási programokra és működési költségekre
fordítottunk).
1.2 Az egyesület információs tevékenysége:
 Egyesületi honlapja (keszi-art.hu), melyre az aktuális egyesületi kiállítások, mellett az
egyesületi tagok kiállításait is bemutatja. A honlapon megtalálható a tagokról készült
oldal is önéletrajzzal és műveikről készült fotókkal. A honlap új menü pontjában
anyagok is fokozatosan fölkerülnek, szöveges képi és videó formátumban is. A honlap
létrehozása és működtetése Dévényi-Győrffy Előd munkája.
 Kapcsolat a kommunikációs portálokkal, Budakeszi Hírmondó és a Budakörnyéki
Televízió rendszeresen beszámol az egyesület rendezvényeiről, köszönet Balczó
Kornéliának .
 Keszi-Art Facebook oldal, ahol az egyesületi életről, csoportos és egyéni kiállításokról
rendszeresen információ jelenik meg. Köszönet illeti Vágvölgyi Attilát./ Fotózás
videózás, dokumentálás stb./
A csoportos kiállítások mellett az egyesület tagjai egyéni kiállításokon is bemutatkoztak a
nagyközönség előtt, melyek szervezése, az esetek egy részében Keszi-Art támogatással
történt, ill. az egyesület elnöke a kiállítások megnyitására kapott felkérést. 2013-ban rendezett
egyéni kiállítások a honlapon megtekinthetők.
1.3 Kapcsolattartás társszervezetekkel:
 BUKET- Budai Képzőművész Egyesület, 5 közös tagja van a két egyesületnek. A
Keszi-Art elnöke felkérést kapott a BUKET által rendezett Festőverseny zsürijében
való részvételben ill. a festőverseny résztvevőinek a Klebelsberg Kultúrkúriában
rendezett kiállítás megnyitására.
 Művészet és Kultúra Világa Egyesület és a Keszi-Art két közös taggal rendelkezik. A
Keszi-Art Kontrasztok című kiállítása a Művészet és Kultúra Világa Egyesület
meghívására a töki Pajta Galériában került megrendezésre.
1.4 Baráti összejövetelek.
Az egyesület megalakulása óta a közgyűlések mellett baráti összejövetelekre is sor került,
2012-ben adventi ismerkedési est, 2013-ban a Tavaszi Tárlat után az EFMK-ban, és ill. Sarlós
Erzsébet meghívására nyári, kerti összejövetel.
1.5 Köszönetnyílvánítás
Az elnök megköszönte az egyesület munkáját támogató feladat vállalók tevékenységét,
Tongori Szilviának a meghívók készítését, Giese Piroskának az adminisztrációs és szervezési
munkáit, Dr. Darkó Jenőnek a szervezés és kiállítás rendezésében vállalt aktív szerepét,
Vágvölgyi Attilának köszönet a különböző feladatokban való aktív részvételéért, úgyszintén
köszönet illeti Bernáth Bélát, hogy minden gyakorlati feladatban segítséget nyújt továbbá
Fodorné Süvegh Júliának a könyvelési munkáért.
1.6 2014. évi tervek
1. 2014. márciusában: Tavaszi Tárlat Zsámbékon
2. „Fehéren feketén” címmel kiállítás EFMK Erkel Galériában – az időpontot még
egyeztetni kell / Megtörtént 2014 5. 26.tól, 6. 16-ig/
3. 5. Karácsonyi Karitativ kiállítás – Kálvin terem
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Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
2. Fodorné Süvegh Júlia pénzügyi beszámolója
Fodorné Süvegh Júlia mintegy több egyesületnek is könyvelője, szívesen vállalta a Keszi-Art
felkérését a könyvelési munkák elvégzésére. Gratulált, hogy az egyesület egyáltalán létrejött,
hiszen a művész leghőbb vágya, hogy megmutassa magát, s az egyesület éppen ebben ad
támogatást. Gratulált továbbá az egyesület logojához. Kívánja, hogy a kezdeti lendület a
továbbiakban is megmaradjon.
A jelenleg fiatal egyesület pályázatokon nem tud még részt venni, de közhasznúságát a
kultúra terjesztésével tudja igazolni.
Az egyesület bevétele 2012-ben tagdíjakból, a karácsonyi karitatív kiállításon történt
értékesítésből, és Önkormányzati támogatásból .
Összes bevétel:
összes kiadása:
pénzügyi eredmény:

367 400 Ft volt
289 020 Ft
78 380 Ft

A pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta
3. Tagdíjbefizetések rendezése, Dr. Darkó Jenő elnök h.
2013. évi tagdíjhátralékkal rendelkező jelenlévők rendezték tagdíj elmaradásukat. Van még
néhány Keszi-Art tag, akik még tagdíjhátralékkal rendelkeznek. Dr. Darkó Jenő felveszi velük
a kapcsolatot.
4. Tagfelvétel
Nagy Imola, 2001-ben diplomázott az Iparművészeti Egyetemen ruha tervezőként, majd
festészettel kezdett foglalkozni. A közgyűlésen bemutatotta festményeit.
Nagy Imola felvételét a közgyűlés egyhangúlag elgogadta.
5. Egyebek
 M. Sarlós Erzsébet, és Soósné Kaippel Emília köszönetet mondott az egyesület
munkájáért.
 Javaslatok hangzottak el a jótékonysági kiállítás népszerűsítésére.
 Ingóság eladásából származó jövedelem 600eFt alatti értékben adómentes.

___________________________
Giese Piroska
jegyzőkönyvvezető

___________________________
Soósné Kaippel Emilia
hitelesítő tag

___________________________
Győrffy Katalin
hitelesítő tag
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