Jegyzőkönyv
a Független Előadó-művészeti Szövetség
megismételt közgyűléséről
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Helyszín: Trafóklub (1094 Bp., Liliom u. 41.)

1.
Dr. Rihay-Kovács Zita megnyitja a megismételt közgyűlést, és megállapítja, hogy az
határozatképes. 27 fő vesz részt a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján. Felkéri
a jelenlevő tagokat, hogy válasszák meg a közgyűlés tisztségviselőit.
Jelöltek:
Levezető elnök: dr. Rihay-Kovács Zita
Jegyzőkönyv vezető: Erdélyi Adrienn
Hitelesítő: Imely Zoltán és Kudron Anna
Szavazatszámlálók: Erdélyi-Gáspár Katalin, Hajós Zsuzsa

11/2017. közgyűlési határozat
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta a közgyűlés alábbi
tisztségviselőit:
Levezető elnök: dr. Rihay-Kovács Zita
Jegyzőkönyv vezető: Erdélyi Adrienn
Hitelesítő: Imely Zoltán és Kudron Anna
Szavazatszámlálók: Erdélyi-Gáspár Katalin, Hajós Zsuzsa
2.
Napirend elfogadása. A levezető elnök javasolja, hogy a meghívó sorrendjéhez képest az
alapszabály módosítását tárgyalják először.
Napirend:
1. Alapszabály-módosítás, tagdíjszabályzat-módosítás
2. Tisztújítás
3. Tájékoztatás a 2018. évi működési pályázatról
4. Az elnökség beszámolója a Minekmentoda fórumról
5. Egyebek

12/2017. közgyűlési határozat
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
3.
1. napirendi pont tárgyalása.
Alapszabály módosítása, tagdíjszabályzat elfogadása
A levezető elnök ismerteti az alapszabály-módosításokat, amelyek a kiküldött egységes
szerkezetű tervezetben dőlt betűvel szerepelnek.
-

-

Tagfelvétel: jelenleg kétszintű, és kétféleképpen van szabályozva, ez egyben ellentmondás is
az alapszabályban, módosítás: az elnökség hatásköre jelen és csak az elutasító határozattal
szemben lehessen a közgyűléshez fordulni
Tagdíjelmaradások : az alapszabály és azzal összhangban a tagdíjszabályzat tartalmazza a
tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményeit
Tagdíjszabályzat tagdíjkategóriái:
Meszlényi-Bodnár Zoltán felvetése: nem kellene-e egy 4. kategória pl egy 100 milliónál
magasabb árbevétellel rendelkező előadó-művészeti szervezet esetében
Rihay-Kovács Zita: Javasolja, hogy fogadják el a javasolt kategóriákat azzal, hogy 2018-ban
vizsgáljuk meg a hatást.
Kizárás feltételei újrafogalmazva: féléves tagdíjelmaradásnál az elnökség az, aki lefolytatja a
kizárási eljárást
Lényegi változás: az elnökség 3 tagú legyen (társelnökség, belső munkamegosztás alapján),
Kovács Zita márciustól ügyvezető titkárként folytatná a munkát -> az elnökre vonatkozó
külön rendelkezés törlésre kerül -> az ügyvezető titkár feladatai bekerültek az
alapszabályba

Hajós Zsuzsa: Van-e bármilyen joga a közgyűlésnek fellépni ellene, ha nem elégedett? – RihayKovács Zita: közvetlenül nincs, de az elnökségnek lehet jelezni, és bárki összehívhatja a
közgyűlést és kezdeményezheti az elnökség leváltását.

13/2017. közgyűlési határozat
A közgyűlés az alapszabály módosítását a melléklet szerinti tartalommal nyílt
szavazással, egyhangúlag elfogadta.

14/2017. közgyűlési határozat
A közgyűlés a tagdíjszabályzatot nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta. Egyúttal felkéri
az elnökséget, hogy 2018. december 31-ig számoljon be a tagdíjakra vonatkozó módosítás
hatásáról, tapasztalatáról.

4.
2. napirendi pont tárgyalása
Tisztújítás
2018. február 28-án lejár az elnökség mandátuma, mivel a bírósági procedúra nagyon hosszú,
úgy gondoltuk, hogy érdemes minél hamarabb elkezdeni a folyamatot, ezért a 2018. március 1jétől működő elnökséget már idén megválasztjuk.
Nem érkezett új jelentkezés, de a jelenlegi elnökség tagjai – Rihay-Kovács Zita kivételével –
megválasztásuk esetén szívesen viszik tovább az elnökséget.
Szavazás titkos. A jelöltek a határozatképesség szempontjából a rájuk vonatkozó szavazásnál
nem vehetők figyelembe.
Ha egyetért az elnökség meghosszabbításával a további két évre az mindhárom nevet írja rá, aki
nem, az ne írjon rá nevet (ellenszavazat), vagy csak annyi nevet, akinek a megválasztásával
egyetért.
Nagy Zoltán: 21-ből 21-et
Imely Zoltán: 21ből 19et
Erdélyi Adrienn: 21-ből 20-at

15/2017. közgyűlési határozat
A közgyűlés titkos szavazással két év időtartamra, 2018. március 1-től 2020.
február 28-ig megválasztotta a FESZ új elnökségét:
Nagy Zoltán (21 szavazat)
Imely Zoltán (19 szavazat)
Erdélyi Adrienn (20 szavazat)

5.
3. napirendi pont tárgyalása
A 2018. évi működési pályázat előkészítése
A levezető elnök tájékoztatja a tagokat az egyeztetések alakulásáról:
- 1 kivétellel elfogadták a kuratóriumi tagokra tett FESZ javaslatot
- Török Ákos nincs a táncművészeti krátorok között, ennek oka, hogy három tagúra csökkent a
kuratórium, Kenesei Edina, Hegedűs Sándor, Szalay Tamás
- a Színház 1. kategória kurátorai: Lőrinczy György, Zubek Adrienn, Jászay Tamás
- Színház 2. kategória kurátorai: Asbóth Anikó került be Kocsis Rozi helyett, Lőrinczy György,
Borsos Beáta
Elektronikus lesz a pályázat beadása az NKA Effectoron keresztül beadás várható határideje:
február 15. – várhatóan áprilisi döntéssel, erre is tettünk javaslatokat h hogyan tudnák ezt az
időt rövidíteni a szerződéskötésekkel stb.

Kovács Krisztina átment az NKA területre
elszámolható kiadások bűvülnek: a laptop vásárlását pl. el lehet számolni
Probléma: az ernyőszervezetek, produkciós szervezetek elvárt előadásszáma nincs összhangban
az összeggel – a következő pályázatban ezt lejjebb vittük, de idén az elszámolásnál ez még gond
lesz
A pályázáshoz NKA és előadóművészeti regisztráció kell!
Az OSZMINAk még idén is DVD-n kell leadni a felvételeket.
Szempontrendszer nem változik
Idén is tervezünk pályázatíró workshopot segíteni a felkészülést.

6.
A 4. napirendi pont tárgyalása
Az elnökség beszámolója a Minekmentoda fórumról

Nyílt fórum a színházi zaklatások ügyében 2017. november 14-én a Gödör klubban
- 54-en voltak jelen és 33-an képviseltek színházi szervezeteket
- munkacsoport felállt, cél: szabályozási oldalról létrehozni egy etikai kódexet, amit át tud
bármely szervezet ültetni a gyakorlatba, plusz edukatív folyamatok bevezetése, hogyan tud a
kultúránk egy kicsit változni
Kapcsolat: Képző, SZFE, MSZT, NANE, SZIDOSZ, MTSZ, lelkes civilek
- a munkacsoportba még mindig lehet jelentkezni, de időről időre beszámolunk a teékenységről

7. Egyebek

A FESZ elnöksége döntött az alábbi tagok felvételéről:
Sziget Kulturális Menedzseriroda Kft
Cilinder Művészeti Műhely
Dinamó Budapest
Pro Progressione
Magyar Légtánc és Összművészeti Egyesület
Az alapszabály elfogadott módosítására tekintettel a felvétel az elnökség döntésével hatályos.

Nincs több napirendi pont.
Köszönjük.
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