A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány
1136 Budapest, Hegedüs Gyula utca 3.

Jegyzőkönyv
az Alapítvány kuratóriumi üléséről
Az ülés helye: zoom
Az ülés időpontja: 2021. 05. 19. 17.00 óra
Az ülés napirendje:
1./ Az ülés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv
hitelesítők) megválasztása;
2./ a 2020. évi szóbeli- és a pénzügyi beszámoló elfogadása;
2./ a 2020. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása;
3./ a 2021. évi költségvetés elfogadása;
4./ a 2021. évi feladatterv megbeszélése és elfogadása;
5./ Különfélék
A Kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket.
1.Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,
napirend elfogadása
001/2021.05.19. sz. határozat
A Kuratórium tagjai levezető elnöknek 3 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében,
0 tartózkodással megválasztották Várnai Györgyöt.
002/2021.05.19.sz határozat
A Kuratórium tagjai jegyzőkönyvvezetőnek 3 igen szavazattal 0 nem szavazat
ellenében 0 tartózkodással megválasztották Várnai Györgyöt.
003/2021.05.19. sz. határozat
a Kuratórium tagjai jegyzőkönyv hitelesítőnek 3 igen 0 nem szavazat ellenében 0
tartózkodással megválasztották dr. Hunyadi Lászlót és dr. Rónai Tamást.
A levezető elnök megkérdezi a jelenlévő tagokat, hogy van-e a kiküldött napirendtől
eltérő napirendi javaslatuk.
Dr. Hunyadi László jelzi, hogy a különfélék (egyebek) között szeretne egy kérdésről
beszélni.
004/2021.05.19.sz. határozat
a Kuratórium tagjai a napirendet 3 igen 0 nem szavazat ellenében 0 tartózkodással
elfogadták.
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Az elnök ezután megállapítja az ülés határozatképességét. Megállapítja, hogy az ülésen
megjelent a Kuratórium 4 tagja közül 3, így az ülés határozatképes.
2.napirendi pont: Az Alapítvány 2020. éves egyszerűsített beszámolójának
megvitatása, illetve elfogadása.
A Kuratórium által a múlt évben meghatározott feladatok teljesítését a levezető elnök
tételesen felsorolta (ez része volt a kiküldött szöveges beszámolónak).
Egy tétel maradt el a pandémia miatt: a Zsinagóga története megírásának megkezdése.
A körzet honlapjának elkészítését Hunyadi László magára vállalta, s a körzet előljárósága
döntésének megfelelően nagyon szép kivitelben teljesítette.
A Kuratórium tagjai ezúton köszönik meg és ismerik el ezt a tevékenységet, amely
lehetővé tette, hogy a honlap kialakításáért az Alapítvány nem költött, s Hunyadi László
ezért a munkáért semmilyen más forrásból nem kapott kompenzációt.
A levezető elnök ezután ismertette a benyújtott és sikeresnek megítélt pályázatokat.
Schöner Alfréd könyvének megjelentetésével kapcsolatosan dr. Hunyadi László tette fel
azt a kérdést, hogy a 300 példánynak a sorsáról tudunk-e.
A levezető elnök válasza: a 300 példány jelenleg a zsinagógában van, mivel a pandémia
miatt sem a tervezett könyvbemutató, sem az ingyenes terjesztés eddig nem
valósulhatott meg.
Hunyadi László javaslata: A jövőben úgy kell eljárni, hogy bármihez támogatást nyújt az
Alapítvány, annak a sorsát követnie kellene a Kuratóriumnak.
dr. Rónai Tamás és dr. Várnai György is egyet ért ezzel az elvvel.
dr. Rónai Tamás javasolja, hogy néhány példányt az Alapítvány tartson meg saját
hatáskörben annak érdekében, hogy valamilyen jutalmazás esetén ezt felhasználhassa.
Dr. Várnai György: néhány példány erejéig ezt az elvet megpróbáljuk már most
érvényesíteni.
A határozati javaslatban dr. Rónai Tamás nem használná a veszteség kifejezést, de
elfogadja a könyvelő által megfogalmazott formulát.
005/2021.05.19. sz. határozat
A Kuratórium az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló, előzetesen kiküldött
szöveges és egyszerűsített pénzügyi beszámolóját, a szóbeli kiegészítésekkel 3 igen 0
nem szavazat ellenében 0 tartózkodással elfogadta.
Az egyszerűsített beszámolót az alábbi szöveges határozattal fogadta el: „Alulírottak
elismerjük, hogy az Alapítvány működésére vonatkozó 7.375 e Ft mérleg főösszegű 149 e
Ft veszteséget tartalmazó 2020. évi beszámoló tartalmát kézbe kaptuk, elolvastuk és
megvitattuk. A beszámoló tartalmát elfogadjuk, az a valóságnak megfelel.”
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3. A 100 Éves Hegedüs Gyula Utcai Zsinagógáért Alapítvány Közhasznúsági
jelentése a 2020-es esztendőről
Tárgyévben a Szervezet 69 e Ft támogatást kapott a személyi jövedelemadó 1%-nak
felajánlásaiból.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Tárgyévben az alapítvány tartaléka (vagyona) 149 ezer Ft összeggel csökkent.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk a tárgyévben szerinti juttatást nem nyújtott.
EGYÉB KAPOTT TÁMOGATÁS
Tárgyévben szervezetünk magánszemélyektől és szervezetektől 680 e ft értékben kapott
támogatást a cél szerinti tevékenységre.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Alapítványunk a szervezet vezető tisztségviselőinek juttatást nem adott semmilyen
jogcímen.
006/2021.05.19.sz. határozat
A Kuratórium tagjai a Közhasznúsági jelentést 3 igen szavazattal 0 nem szavazat
ellenében 0 tartózkodással elfogadták.

4. Az Alapítvány 2021. évi feladatterve és költségvetése
Az előzetesen kiküldött feladattervhez kéri a levelező elnök a jelen lévő tagok
kiegészítéseit, véleményét.
1./ A Hegedüs-Csáky Zsinagóga, illetve a zsinagógai közösség története
megírásának megkezdése.
Ehhez lehetőség szerint igénybe vesszünk egyetemi hallgatók közreműködését.
2./ Folytatjuk a szociálisan rászoruló hittestvéreink , többek között a Covid-19
áldozatok pénzbeli, tankönyv- és egyéb jellegű támogatását.
3./ Közreműködünk a fiatalok és a 20-30-as korosztály részére vonzó programok
kialakításában, lebonyolításában
4./ Amennyiben ez egészségügyi szempontból lehetséges lesz, ősszel
közreműködünk egy Makó-Nagykálló-Nyirtass-Sátoraljaújhely zarándokprogram
megszervezésében és finanszírozásában;
A levezető elnök tájékoztatja a Kuratórium jelen lévő tagjait arról, hogy a Kuratórium
igazoltan távol lévő tagja, dr. Frischmann Edgár két kiegészítést javasolt:
5./a pandémiában sérült, károsodott, csonkán maradt családokat segítsük (iskolai
költségek, ruházat stb.)
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6./teremtsük újjá a zsinagógai kórust. Ennek lehetőségét a Kuratórium megvizsgálja.
Mind dr. Hunyadi László, mind dr. Rónai Tamás egyetért a dr. Frischmann Edgár által
javasolt célokkal. Mindkettő beleillik az Alapítvány Alapszabályban rögzített céljaiba.
A fiatalok részére családos programokat kellene szervezni.
A MAZSÖK pályázaton nyert 200.000 Ft elköltéséről június 30-ig kell döntenünk.
Mindezek a kérdések a költségvetést is érintik.
dr. Rónai Tamás: a zsinagógai összetétele 65+. Ezért kell intézkedéseket tenni a
fiatalok megnyerésére.
Így például vásárolhatnánk, majd kölcsön adhatnánk bizonyos eszközöket a fiatalok
részére.
Dr. Hunyadi László: a gyermekeinknek össze kellene fogniuk és a saját világukat
kiépíthetnék. A gyermekeink együtt tehetnének egy kirándulást egymás
megismerésére. Akár 200 ezer Ft-ot is költhetnénk erre a célra. A vezetőség hívja
össze a fiatalokat egy brain stormingra – akár 2 héten belül-.
Levezető elnök: a nyert 200 ezer forint eszközvásárlásra fordítandó, de vehetünk
sporteszközöket a fiataloknak. Ezen kívül elhatárolhatunk a fiatalok részére további
összeget. ebben egy rendkívüli kuratóriumi ülés dönthetne.
A Kórus újjáteremtése Klein Ervin zcl. nélkül nehezen menne, de hiányzik a kórus. Az
OR-ZSE-n kántorszakon tanuló fiatalok talán jönnének a kórusba, különösen, ha
elfogadnák nekik gyakorlatként.
Dr. Hunyadi László: a kórust elnevezhetnénk Klein Ervinről.
Költségvetés:
A javasolt költségvetésben kb. 2 millió a projektekről szól és kb. 500 ezer Ft a
működésre megy. (a megnyert pályázati pénzek mind bevételi, mind költségoldalon
szerepelnek).
dr. Rónai Tamás: nem lát növekedési potenciált a bevételi oldalon annak ellenére,
hogy akiknek van bevételük, az egyik 1%-ot fel felajánlják az Alapítvány részére.
A digitalizációhoz kellene optikai karakterleolvasó program, amennyiben a pályázaton
a számítógépre nyerünk pénzt.
Az Alapítvány költségvetésében szereplő, a zsinagógatörténti munkára szánt
400.000 Ft akkor is elkölthető, a gépvásárlási projektpályázat nem sikeres.
A költségvetésben nem szerepel egyelőre a fiatalokra szánt többletköltség.
dr. Rónai Tamás: amit jó célra tudunk használni, arra ne sajnáljuk a pénzt.
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007/2021.05.19.sz. határozat
A Kuratórium az Alapítvány 2021. évi feladattervét az ülésen elhangzott
módosításokkal és kiegészítésekkel 3 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében 0
tartózkodással elfogadta.
008/2021.05.19.sz. határozat
A kuratórium az Alapítvány 2021. évi költségvetését az ülésen elhangzott
módosításokkal (a költségeket 2.528.000 Ft, a bevételeket 1.650.000 Ft
keretösszegben) 3 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében 0 tartózkodással
elfogadta. A fiatalok számára elhatárolandó költségkeretről a Kuratórium később
dönt.
009/2021.05.19.sz. határozat
A Kuratórium az Alapítvány 2021. évi feladattervében szereplő, a körzeti hitközség és
a Hegedüs-Csáky Zsinagóga történetének feldolgozására és a dokumentumok
digitalizációjára vonatkozó javaslatot 3 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében 0
tartózkodással elfogadta.
010/2021.05.19.sz. határozat
A Kuratórium az Alapítvány 2021. évi feladattervében és költségvetésében szereplő,
a rászoruló hittestvérek szociális támogatására vonatkozó javaslatot 300.000 Ft
keretösszegben 3 igen szavazattal 0 nem szavazat ellenében 0 tartózkodással
elfogadta.
5./ Különfélék
dr. Hunyadi László kifejti a Wagner Tamással foglalkozó, a Kuratórium elnökéhez
címzett levelében foglaltakat. A levélben két lehetőséget vázolt fel: Az egyik: Wagner
Tamás bocsánatot kér a közösségtől, amelyet megsértett, és megítélése szerint
Wagner Tamás magatartása és tevékenysége a közösség érdekei ellen irányult.
Neki, mint a Kuratórium tagjának s éppen a közösség érdekében kell dolgoznia. Ez
esetben a Kuratórium eredeti összetételében folytathatja a munkát.
A másik: ennek hiányában a Kuratórium azon tagjai, akik sérelmesnek találják
Wagner Tamás viselkedését, még a Kuratórium ülése előtt megszüntetik a
tevékenységüket a Kuratóriumban.
Levezető elnök: a jegyzőkönyvben rögzíteni szeretném Wagner Tamás lemondását a
kuratóriumi tagságról.
Utódjára vonatkozóan javaslatot kívánok tenni a közeli jövőben.
A döntés a tulajdonosok képviselőjére hárul.
A levezető elnök kéri a Kuratórium tagjait, hogy az 1%-os felajánlásra indítsunk
kampányt 2022-ben.
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Klein Ervin emlékére koncertet tervezünk 2022-ben.
Ezután az elnök megköszönte s részvételt és az ülést bezárta.
Kmf.

…………………………………. …………………………….. …………………………
dr. Várnai György
dr.Várnai György
dr. Hunyadi László
levezető elnök
jkv. vezető
jkv. hitelesítő

……………………………..
dr. Rónai Tamás
jkv. hitelesítő

Melléklet: 1 db
dr. Hunyadi László által írt, Wagner Tamással kapcsolatos véleményének pontosítása
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