2020. MÁRCIUS - ÁPRILIS
Köszöntés, közzétételek, helyzetjelentés,
a végén: FONTOS KÉRÉS!
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A február végi közgyűlésünket követően meg kellett várni az
Ügyfélkapun való befogadást (jegyzőkönyv, pü.beszámoló elfogadása,
közhasznúsági jelentés, stb)) Volt, amit javítva kellett újra küldeni, de
húsvét előttre ezek is el lettek fogadva, így a céhes weboldal
közzététlek rovatában megjelenhettek. A fontosabbakat ide is idézve:
6./napirendi pont: határozathozatal
Levezető elnök ismerteti a tanácskozás eredményeként tervezett
határozatokat, azokat felteszi egyenkénti nyílt szavazásra. A
Közgyűlés a hozzászólások és a válaszok elhangzása után nyílt
szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadó
határozatot hozott:
Határozat:
1, A Kgy. a 2019. évi pénzügyi beszámolót elfogadja.
2, A Kgy. a 2019. évi működési beszámolót elfogadja.
3, A Kgy. a megválasztott vezetőség névsorát elfogadja.
4, A Kgy. a kötelező feladataink költségvetését elfogadva a 2020. évi
rendezvények további kiadásainak
tervét és a működési költségek terveit előirányzatként elfogadja.
5, A Kgy. a mai nappal /2020.02.26./ a Szegedi Szépmíves Céh
rendes tagjává fogadta a jelentkező alkotót: Cserfalvi Ibolya grafikust,
valamint tiszteletbeli taggá fogadja Dömötör Mihály fotóművészt
6, A Kgy. a mai nappal /2020.02.26./ tagi jogviszonát megszünteti:
Horváth Zoltánnak, Simon Miklósnak, Varga Ágnesnek.
Levezető elnök megköszöni a figyelmet és a tagi aktivitást, további
sikeres alkotó munkát kívánva köszönti a Céh új tagját. Bejelenti, hogy
az Ügyfélkapun és a Cégkapun keresztül a könyvelő iroda beküldi a
beszámolókat és a mellékleteket, egyúttal a weboldalunk közzététel
rovatában is megjelentetjük a dokumentumokat. Kéri a tagokat, hogy
a tájékoztatóinkat olvassák figyelmesen, kövessék a szervezést és a
határidőket a weboldalunkon és a Facebookon
Facebookon..
kmf..
kmf
……………………………
Nagy Károly elnök
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4./ napirendi pont:
rendezvényeink terve, megvitatásuk:
levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket a rendezvények több síkon
való előkészítő tárgyalásairól, úm.:
a, A CÉH’30 átfogó csoportos tárlat a 30. évünk okán: Szabadtéri nagy
kiállítás a Városkép és Piac Kft szervezésében. Nagy jelentőségű és nagy
közönséget is biztosító tárlat lesz július 22 –augusztus 20 között 2 hét
időtartammal /az időpont egyeztetés alatt/ Javasolja a kiállítási anyag
válogatására hozzon létre a vezetőség mielőbb egy szakértői csoportot.
csoportot
b, céhes művésztelepek : tavaszi Kübekházán, őszi Zentán, 5-5
5
nap.
Egyeztetve, szervezés alatt.
c, Ösztöndíjas tárlat (november ?) – Kovács Károly beszámoló kiállítása
d, Erdélyi Katalin önálló kiállítása (november, Petőfi-telepi
Petőfi
Műv.ház)

A működésünk alapja a biztos bevételi forrás /városi együttműködési
megállapodás/ mellett a kiegészítő bevételek /pártoló tagi bef., tagdíj,
tanfolyami bevétel/. A kötelező feladataink és a velük összefüggő
kiadások tervezése minden évben elsődlegesek. A székhely bérleti díja
adott, de a rezsit évente egyben kell megfizetnünk, aminek összegét
előre soha nem tudjuk, a tagdíjak összege a kialakult rend alapján
szépen befolyik, de ez legfeljebb a postai díjakat fedezi. A szabadiskolai
bevételek minden tanévben változnak, igazán nem tervezhetők. Ez a
jelentkezőktől függően terjedhet a 3-4 fő/csoport befizetőtől a 10 főig.
Mindkét említett feladatkör kötelező tartalom a városi
együttműködésben. Továbbá a kiállítások és
az ösztöndíjas hallgatók menedzselése /kiállítás – propaganda
költségek/ is kötelező feladatunk. Az elmondottak értelmében a 2020-as
2020
évre tervezett költségvetésünk, ami a következők szerint tervezett,
elfogadását javasolja a levezető elnök:
elnök
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a kötelezően vállalt feladatokkal összefüggő kiadások:
kiadások
bérleti díj és rezsi: 280-310.000.
310.000.-Ft között várható
művésztelep: 2x 250-300.000,
300.000,-Ft között /ebből a céhes
anyag és eszközvásárlás 55-70.000,
70.000,-Ft között, a többi az ellátás
költsége, amit a résztvevők megtérítenek/,
jubileumra KATALÓGUS a jelen tagság alkotóival /pályázatból
fedezhető/ : 250.000,-Ft körül,
kiállítások: alapból min. 40.000,-Ft/
40.000,
tárlat – az idei
kiállításokra tervezni kell: kb. 160.000,-Ft
160.000,
körül,
székhellyel összefüggő kiadások /tisztító szerek, kisebb
javítások kiadásai: 70-80.000,-Ft
technikai eszközök javítása, pótlása /nyomtató,
adathordozók/: 60-70.000,-Ft között várható,
webes kiadások /karbantartási díj, tárhely bérlés/: évente 6060
70.000.-Ft szokott lenni.
könyvelés /40.000.- Ft, Rebec Bt./
összesen:1.135.000.-1.587.000.
1.587.000.-Ft látható előre, ami az
előző évek tapasztalatai alapján tervezhető összeg.

várható bevételeink:
önkormányzati támogatás: 600.000.-Ft,
600.000.
tagdíjak: 71.000.-Ft
Ft (a nyugdíjas kedvezménnyel együtt)
pártoló tagok támogatása, évente változó: kb. 150.000.-Ft
150.000.
szja 1%: évente változó, kb.50.000.kb.50.000. 60.000,-Ft
szabadiskolai tanfolyami befizetések: 700-850.000,-Ft
700
közötti, évente változó.
művésztelepi részvétel: 800.000,-Ft
800.000,
/számlánkon átfutó
bevétel/
összesen tervezett bevétel: 2.371.000.2.371.000 Ft
levezető elnök: Az ismertetett tervet, a 2020. évi gazdálkodás alapját
szavazásra teszi fel. A szavazás során egyhangúlag, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a költségvetés tervezete elfogadásra kerül.
kerül
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A hírek nem sok jót vetítettek előre!
A látható gondok miatt intézkedni és
áttervezni is kellett dolgainkat:

1, március elején lemondtuk a tavaszi, húsvét
előtti művésztelepet.. Az őszi remélhetőleg lesz.
márc.15-től húsvétig
2, a szabadiskolai órákat márc.15
szüneteltettük, ami úgy látszik nagyon optimista
elgondolás volt…
3, informálódás a nyári nagykiállításunkról és a
pedagógus tárlatról: MINDKETTŐ MARADJON EL!
Opciók
Opciók:
- A szabadiskolai tanévet meghosszabbítjuk a nyár
elején, vagy szeptembertől decemberig beszámítjuk
a befizetéseket.
- Az őszi telepet nem visszük külföldre (Ft / €) a
pénzünk romlása miatt.
- Az őszi egyéni kiállítások remélhetőleg rendben
lesznek.
- A céhes nagykiállítás lehetőségét, ha lehet, a jövő
nyárra átkérjük, a pedagógus tárlat szeptemberi
rendezése továbbra is bizonytalan. De ennél
nagyobb bizonytalanság is lett:
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NAGYPÉNTEKI JÓKÍVÁNSÁGKÉNT JÖTT ÜZI:

ILLETVE A RENDEZVÉNYEKRE
KÖLTÖTT ÖSSZEGEKET
MEGTÉRÍTIK.
A TAVASZI – NYÁRI
TERVEZETTEK ELEVE : KUKA.

ÚGY LÁTSZIK, HOGY AZ ÉVES BESZÁMOLÓINK
OLVASÁSA ÉVEK ÓTA SIKERTELEN VOLT: A
GYAKORLAT SZERINT A FŰTÉSI IDÉNY UTÁN AZ
ÖSSZESÍTETT SZÁMLÁT ÉS A BÉRLETI DÍJAT
EGYÖSSZEGBEN KELL KIFIZETNÜNK (TAVASZTÓL
TAVASZIG) – ERGO MÁJUS-JÚNIUSBAN
MÁJUS
KAPJUK A
2019-RE
RE VONATKOZÓ SZÁMLÁT! EZ AZ ÉVES
TÁMOGATÁSUNK 60%-A!
60%
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1, TÁMOGATÓK KERESÉSE, FELKÉRÉSE
2, AZ SZJA 1%-OK
OK IDE IRÁNYÍTÁSA:
SZEGEDI SZÉPMÍVES CÉH
Adószám: 19081513
19081513-1-06
Számlaszám:
Takarékbank Zrt.,
., 57400217
57400217-10110272
(HÁT MIT MONDJAK? AMIKOR EGYRE JOBB LEHETŐLEHETŐ
SÉGEK BUKKANNAK FEL, MEGY A SZEKÉR, A TELJES
ÉVES RENDEZVÉNYTERV EGYEZTETVE VAN, FEBRUÁR
ÓTA AZ ELŐKÉSZÜLETEK ZAJLANAK, AKKOR BEÜT A
KRACH ÉS AZ EDDIG BIZTOS ALAP IS INOG…
VOLT EZ ÍGY A TÖRTÉNETÜNK SORÁN MÁSKOR IS, DE
HOGY EZ PONT A 30 ÉVESSÉG IDEJÉN JÖN?)
KÉREK MINDENKIT, MINDEN SEGÍTSÉG
ELŐTEREMTÉSÉRE - DE MOST KONKRÉTUMOKRÓL
VAN SZÓ, EGYÜTTÉRZÉSEK KIFEJEZÉSÉVEL NEM LEHET
MIT KEZDENI.
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