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JEGYZŐKÖNV 

 
 

A  Budapesti Városvédő Egyesület Elnökségi üléséről 

2017. május 17. (szerdán) 16.00 óra 

                                 Helyszín: Kévés Stúdió Galéria 

 (1089 Budapest, Baross u. 131.) 

 

Az Egyesület elnöke, Ráday Mihály 16:10-kor köszöntötte a jelenléti ív alapján megjelent 

elnökségi tagokat és megállapította, hogy az ülés határozatképes. A megjelent 11 fő az elnök-

ség 61%-a. Javasolta a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A 

nyílt szavazás eredményeként a közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket: 

 

Jegyzőkönyvvezető: Jeney Attila (megválasztva 11 igen szavazattal) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Beöthy-Zsigmond Mária (megválasztva 11 igen szavazattal) 

 

2017.05.17/1 határozat:  

 

Az Elnökségi ülés, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek 

Jeney Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek: Beöthy-Zsigmond Máriát. 

 

Ezt követően Ráday Mihály beszámolt az előző Elnökségi ülés (2016.12.08.) óta eltelt idő-

szak eseményeiről, változásairól. A titkári feladatokat február 1-jétől megbízással Jeney Attila 

látta, látja el. Javasolta véglegesítését. 

 

2017.05.17/2 határozat:  

 

Az Elnökségi ülés, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Jeney Attilát az 

Egyesület titkárának havi bruttó 100 ezer forintért. 

 

A szakmai alelnöki tisztséget ellátó Kévés György az elnöki felszólítás ellenére sem volt haj-

landó tagdíjat fizetni, ezért elveszítette tagságát, egyben alelnöki pozícióját. Ráday Mihály 

helyette a BVE korábbi alelnökét, Baliga Kornélt javasolta a posztra.  

 

2017.05.17/3 határozat:  

 

Az Elnökségi ülés, egy tartózkodással (Szöllősi Ferenc), ellenszavazat nélkül javasolta a 

Küldöttgyűlésnek Baliga Kornél szakmai alelnöknek történő megválasztását.   

 

Ráday Mihály javasolta, hogy az Alapszabályon változtassunk, hogy csak alelnökök legye-

nek. Millisits Máté elmondta, hogy dr. Richel Évával lett egyeztetve az Alapszabály kidolgo-

zásánál, hogy deklaráltan az általános (ügyvivő) alelnök helyettesíti az elnököt akadályoztatás 

esetén (Alapszabály 2/2-es pont), a szakmai alelnök feladata pedig az Egyesület szakmai fel-

adatainak irányítása (Alapszabály 2/3-as pont), ezért fontos a két alelnök megkülönböztetése. 
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A gyűlés némi vita után úgy döntött, hogy az alelnökök megnevezésének módosítása miatt 

felesleges az Alapszabály körülményes módosítása. 

 

Jeney Attila jelezte, hogy a birosag.hu oldalon helytelen, hiányos adatok szerepelnek az Egye-

sületről, ami a pályázatoknál kellemetlen, hiszen a beadott anyagokat ezzel ellenőrzik. A gyű-

lés megbízta a titkárt, hogy egy jogásszal tisztázza, miként lehet ezeket az adatokat javítani, és 

még hol kell bejelenteni, kik az Egyesület képviseletére jogosult személyek (NAV, bank, stb.) 

 

Ráday Mihály elmondta, hogy a XII. kerülettel tervezett Kulturális Együttműködési Megálla-

podás nem jött létre, mert az Önkormányzat a jelzett szándékától visszalépett. A BVE részt 

vehet viszont több kerületben, sőt a Fővárosi Önkormányzatnál is az Arculati Kézikönyv ki-

dolgozásában. Megemlítette, hogy a Fővárosnál az Egyesületet dr. Buzna Margit képviseli.  

 

Felmerült a kézikönyvtár és az eladandó könyvek nyilvántartásának kérdése. Ezen eddig ön-

kéntesek dolgoztak, de sikertelenül. Dr. Buza Péter javasolta, hogy a könyvkészlet feldolgo-

zásának módszertanát Fodor Bálával (Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény) igyekez-

zünk egyeztetni. 

 

A weboldalt korszerűsítettük, új levelező programot vezettünk be, az OTP-vel elektronikusan 

tartjuk a kapcsolatot, a házipénztár nyilvántartása és a számlázás szintén szoftverrel történik.  

 

A pénzügyi helyzet rossz, a kapcsolataink nem túl jók, a források csökkentek. Két NEA pá-

lyázatot formai hiba miatt elbuktunk, a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz beadott pályázatunk 

még függőben van. Nyertünk viszont a BBBA, az MNB, a VI., XV., XX. kerületi pályázato-

kon, az V. kerületi pályázat tekintetében döntés még nem született. Ezek nyert összegek konk-

rét projektekhez vannak rendelve, nem az Egyesület fenntartást szolgálják. A pályázatok 

anyaga a weboldalon elérhető, tanulmányozható.  

 

Megjelent a Bagolyröpte Budapest felett, megtörtént a Ligeti szezonnyitó (részt vett rajta Bu-

za Péter és Millisits Máté), folytatódik az Epreskerti esték sorozat, stb. Tartjuk a kapcsolatot a 

Magyar Urbanisztikai Társasággal, a Levegő Munkacsoporttal. Részt vettünk a „Magas ház 

vitában”.  

 

Jó hír, hogy a XII. kerületről szóló „templomos” könyv - mely 2004-ben jelent meg - elfo-

gyott, az új, javított kiadásához Pokorni Zoltán személyesen vállalta, hogy anyagilag is hozzá-

járul a XII. kerület önkormányzata. 

 

Több kerületi csoportból érkezett beszámoló. 

 

Dr. Buza Péter a 10. kötet megjelentetése után befejezi a Budapest könyvek sorozatot, amit az 

elnök sajnálattal vett tudomásul.  

 

Rónyai Judit, a Felügyelő Bizottság elnöke a 2016-os év anyagának vizsgálata kapcsán a kö-

vetkezőket mondta: 

 

 Nagyon sok hibás könyvelési tételt talált, melyek javítása nem az ő feladata.  

 Hiányoznak a könyv. alapbizonylatai. 

 A könyvelőnek a törvényt be kell tartatnia az Egyesület tisztségviselőivel. 

 A honlapra hibás jelentések kerültek. 
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 Pár éve nagyon magas a könyvkészlet értéke. 2017-ben kéri a készletek leltározását, 

értékelését. A kiszámlázást és bevételezést a könyvvitelnek folyamatosan követnie 

kell. Ennek rendszerét ki kell dolgozni. 

 Jelezte, hogy a teljes év könyvelési tételszámához képest az évi 390 ezer forintos 

könyvelői díj igen magas, a könyvelő túl van fizetve.  

 Kifejtette, hogy ha ilyen minőségben folytatódik a munka, a továbbiakban nem lesz 

partnere a BVE-nek. 

 A jelentését csak a  hibás tételek korrekciója és a hiányzó bizonylatok pótlása után ad-

ja meg. 

 

Ezt követően felmerült, hogy a könyvelőt megtartsuk-e? Szlkadán Jánosné Mikola Gabriella, 

megígérte a titkárnak, hogy segít átnézni a leadás előtt a könyvelési tételeket, illetve Rónyai 

Judit átnézi az első negyedévet, hogy van-e változás a titkárváltás óta. Ha a félévig nem válto-

zik a helyzet, új könyvelőre lesz szükség. 

 

Végül az FB nem fogadta el a beszámolót. Az Elnökségi ülést követő Küldöttgyűlést meg kell 

ismételni még május 30-án 17 órakor, ha nem határozatképes, 17:30-kor egy később meghatá-

rozandó helyen. Ebben a pontban határozat nem született. 

 

Beöthy-Zsigmond Mária ismertette javaslatát: 

 

2017.05.17/4 határozat:  

 

Mivel a 97/2017. (IV.27.) korm. rendelet a lakóépület egyszerű bejelentéséről kivételként 

csak a műemléket jelöli meg – a BVE támogassa, hogy a 2016. évi LXXIV. tv. alapján 

készítendő Fővárosi és Kerületi Településképi Arculati Kézikönyvbe kerüljön be kiegé-

szítésként a kivételek sorába: „műemlék, műemléki környezetben lévő és fővárosi, illetve 

helyi védelem alatt álló ingatlan.” 

 

Millisits Máté javasolta, hogy a végleges költségvetést a május 30-i küldöttgyűlésen beszéljük 

meg, és fogadjuk el. 

 

Több napirendi pont nem lévén, az elnök 17:15-kor bezárta az Elnökségi ülést. 

 

 

                                                                  K.m.f. 
                                                  

 

                                                                                                       Ráday Mihály  

                                                                                                     elnök 

 

                                                                                                         Jeney Attila  

                                                                                                 jkv vezető 

 

                                                                                              Beöthy-Zsigmond Mária  

                                                                                                jkv hitelesítő 


