
Kivonat az Esztergomi Művészek Céhe 

(2500 Esztergom, Imaház utca 2/a) 2016. március 1-én a székhelyén 

tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből 

 

A közgyűlés határozatképes volt a megjelent nagyszámú tag miatt. A Vezetőség részéről az 

elnök és a titkár vett részt rajta, a gazdasági felelős betegség miatt távol maradt. A Közgyűlés 

a meghirdetett napirendi pontokat megszavazta, így azok sorrendjében haladt a pontok 

tárgyalása. 
 

Először a 2015. évi elnöki beszámoló, majd a pénzügyi mérleg és a gazdasági beszámoló 

hangzott el, ezeket elfogadta a Közgyűlés. Hozzászólások érkeztek viszont a 2016. évi 

munkatervhez. 
 

Az elnökség már korábban döntött a városban ez évben megtartandó jubileumi tárlat helyéről 

és idejéről (2016. november, Duna Múzeum), melyet a nagyobb városi kiállítóhely hiányában 

kell ebben a galériában megtartani. A kiállítás megnyitására Wehner Tibor művészettörténészt 

kérték fel. 

A közgyűlés ideje alatt sikerült Kókay Krisztinának telefonos kapcsolatba lépnie László 

Dániel budapesti festőművésszel, a Bartók 1 galéria vezetőjével, akitől korábban ígéretet 

kapott ott egy céhes kiállítás megrendezésére. Most megtárgyalták a legfontosabb 

tudnivalókat is. Így kiderült, hogy az egy nagy kiállítóteremből álló galéria kedvező gazdasági 

feltételekkel tudja Budán fogadni a Céh tárlatát, ezért a tagság a közgyűlésen elfogadta e 

meghívás az elfogadását. A kiállításra 2016. augusztusa folyamán kerülne sor. 

A jubileumi kötet tartalmi része azonban nem (csupán a katalógus) készült el a közgyűlésig, 

viszont csak a teljes kötet kézirata birtokában lehet árajánlatot kérni a tördelőtől, tervezőtől 

(Kovács Melinda) és a kiválasztás előtt álló nyomdától. Mindezek függvényében nyújthatja 

majd be a Céh Esztergom Város Önkormányzatához a támogatási kérelmét. 
 

Az Esztergomi Művészek Céhe 2016. évi költségvetése ezért a fent vázolt kiadások 

függvényében alakul, a közgyűlés mindenesetre előzetesen megszavazta az önkormányzattól 

egy nagyobb dotáció, kétmillió forint igénylését a jubileumi kötetre, a 2016. évi kiállításokra 

és az év során szükséges kiadások támogatására, finanszírozására. 
 

Ezt követően került sor az új Alapszabály elfogadására, amelyet a hozzászólások és kérdések 

megválaszolása után egyhangúlag szavazott meg a közgyűlés. Egyedül a 3. § (16) pontjának 

utolsó két bekezdése került ki a Tervezetből az elektronikus hírközlő eszközök segítségével, 

személyes részvétel nélkül tartható Közgyűlésre vonatkozólag, mert ennek technikai feltételei 

még nem állnak a tagság és a Vezetőség rendelkezésére. 
 

Ezután az elnök bejelentette, hogy a vezetőség ez év végén lejáró mandátumai miatt még 

2016-ban sort kell keríteni a tisztújító közgyűlés megtartására, melyet majd a Jelölő bizottság 

munkája készít elő. Ebbe a bizottságba a közgyűlés A. Bak Pétert, Funk Pétert és Radócz 

Balázst delegálta, az utóbbi elnökletével. A Bizottság az év folyamán kikéri a Céh tagságának 

véleményét az új elnöki, titkári és gazdasági felelős pozíciókba (a jelenlegi Vezetőség ugyanis 

már nem kívánja a munkáját tovább folytatni). 
 

Utolsó napirendi pontként a másnap tartandó Civil Fórumra elnöki felszólalást ismertette a 

Vezetőség, amit a tagság konkrétumokkal egészített ki: A. Bak Péter a Pasztellbiannále 

folytatását, Kókay Krisztina a déli kanonoksorban városi galéria nyitását, Nagy János pedig 

Párkányban egy (a két város által támogatott) Szent Imre-szobor felállítását javasolva. 

 

Esztergom, 2016. március 6.   Istvánffy Miklós titkár, jegyzőkönyv vezető 


