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A szervezet neve: Szöveg Színház Színházi Egyesület 

A szervezet székhelye: 1078 Budapest, Murányi utca 23. 6/27. 
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Megnyitva: 20 07. év január hó 01. nap 

 

    …………………………………….  

    Szántai Edina 

    egyesületi elnök 

 

 

Ez a könyv 4 számozott oldalt tartalmaz. 
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Határozatszám 

 

 

Határozat szövege 

 

Bejegyzés kelte 

1/2007. (01. 08.) Jelenlévők 11 szavazattal – ellentmondás vagy 

tartózkodás nélkül - meghozott egyhangú döntésükkel 

elfogadták, hogy Szöveg Színház Színházi Egyesület 

elnevezéssel egyesületet alapítottak. 

 

(igen:11 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

 

2007. január 08. 

2/2007. (01. 08.) Jelenlévők az Egyesület Alapszabályát 11 szavazattal 

– ellentmondás vagy tartózkodás nélkül - meghozott 

egyhangú döntésükkel elfogadták. 

 

(igen: 11 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. január 08. 

3/2007. (01. 08.)  

Jelenlévők az Egyesület Elnökségének tagjává 11 

szavazattal meghozott egyhangú döntésükkel 5 éves 

időtartamra megválasztotta: 

 

- dr. Hajdu Zoltán (1016 Budapest, 

Gellérthegy u. 14. II. em. 2.) szám 

alatti lakost; 

- Tóth Árpád (1078 Budapest, Murányi 

u. 23. 6/ 28.) szám alatti lakost; 

- Szántai Edina (1078 Budapest, 

Murányi u. 23. 6/ 28.) szám alatti 

lakost; 

 

választja meg.  

Jelenlévők az Egyesület titkárává 11 szavazattal 

meghozott egyhangú döntésükkel 5 éves időtartamra 

megválasztotta: 

Keményffy Orsolya (anyja neve: Hajba Orsolya) 1092 

Budapest, Ráday u. 18. I. em. 9. szám alatti lakos 

tagot. 

 

(igen: 11  fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. január 08. 

4/2007. (01. 08.)  

Jelenlévők az Egyesület tagdíját 11 szavazattal – 

ellentmondás vagy tartózkodás nélkül - meghozott 

egyhangú döntésükkel 2.000,-Ft/hó, azaz havi 

kettőezer forintban állapították meg, melyet a 

tárgyhónap 15. napjáig kötelesek a tagok megfizetni 

(igen: 11 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. január 08. 
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Határozatszám Határozat szövege bejegyzés kelte 

5/2007. (03. 19.)   

A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek 

Szántai Edinát. A tagok egyhangú szavazással, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják 

jegyzőkönyvvezetőnek Gulyás Ádámot. A tagok 

egyhangú szavazással, nem szavazat, és tartózkodás 

nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth 

Árpádot. 

 

(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. március 19. 

6/2007. (03. 19.)  

A Elnökség az ülés előterjesztett napirendjét 

egyhangúlag elfogadta. 

 

(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. március 19. 

7/2007. (03. 19.)   

Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik az 

Elnökség Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. március 19. 

8/2007. (03. 19.)  Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 

2007. évi  költségvetési tervét. 

 

 (igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. március 19. 

9/2007. (03. 19.) Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 

2007. évi  munkatervét. 
 

(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. március 19. 

10/2007. (10. 12.) Szöveg Színház Színházi Egyesület Közgyűlésének 

napirendi pontjait a Közgyűlés egyhangúan – 

tartózkodás és ellenszavat nélkül – elfogadta. 

(igen: 15 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. október 12. 

11/2007. (10. 12.) A Szöveg Színház Színházi Egyesület Közgyűlése 

hitelesítő tagnak Almási Sándor és Gulyás Ádám 

tagokat választja meg egyhangúan – tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül. 
 

(igen: 15  fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. október 12. 
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Határozatszám Határozat szövege bejegyzés kelte 

12/2007. (10. 12.) A jelenlévő tagok az egyesületi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – kilépő nyilatkozatát elfogadják és azt 

tudomásul veszik. 

 

(igen: 12 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. október 12. 

13/2007. (10. 12.) A jelenlévők az egyesületbe belépni kívánó új tagok 

jelentkezését – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott döntésükkel – elfogadják. Bognár 

Zsófia, Császár Réka, Deres Péter és Mizsei Zoltán 

kijelentik, hogy az Egyesület alapszabályát ismerik, 

az azokban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el. 

 

(igen: 12 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. október 12. 

14/2007. (10. 12.) Jelenlévők – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – az egyesület új 

elnökségi tagjává Pataki Bernadettet választják, aki 

ezen tisztséget elfogadta. 
 

(igen: 15 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. október 12. 

15/2007. (10. 12.)  Jelenlévők - egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – az egyesület új 

elnökségi tagjává Bognár Zsófiát választják, aki ezen 

tisztséget elfogadta. 

 

(igen: 15  fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. október 12. 

16/2007. (10. 12.)  

(Jelenlévők - egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – az Egyesület 1078 

Budapest, Murányi u. 23. 6/27. szám alatti székhelyét 

2007. október 12. napjával megszüntetik és 2007. 

október 12. napjával az Egyesület új székhelyéül a 

1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1. em. 9. számot 

jelölik ki.  

igen: 3 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007 október 12. 

17/2007. (12. 14.) A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek 

Szántai Edinát. A tagok egyhangú szavazással, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják 

jegyzőkönyvvezetőnek Bognár Zsófiát. A tagok egyhangú 

szavazással, nem szavazat, és tartózkodás nélkül 

megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pataki 

Bernadettet. 
 

(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. december 14. 
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Határozatszám 

 

 

Határozat szövege 

 

Bejegyzés kelte 

18/2007. (12. 14.) Napirendi pontok: 

1. Éves munkaterv módosításának elfogadása az új elnökségi 

tagok belépése folytán 

2. 2007. évi módosított költségvetési terv elfogadása 

3. Elnökség 2008. évi pénzügyi tervének elfogadása 

4. Elnökség 2008. éves munkatervének elfogadása 

 

Jelenlévő tagok a fenti napirendi pont megtárgyalását 

egyhangúlag elfogadták, az Elnökség megkezdte 

annak megtárgyalását. 
 

(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. december 14. 

19/2007. (12. 14.) Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik az Elnökség módosított 

éves munkatervét. 
 

(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. december 14. 

20/2007. (12. 14.)  Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a 2007. évi  költségvetési 

tervét. 

 

(igen:4  fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. december 14. 

21/2007. (12. 14.) Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a 2008. év költségvetési 

tervét. 

 

(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007. december 14. 

22/2007. (12.14.) Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a 2008. évi  munkatervét. 

 

(igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2007.december 14. 

 

 

Lezárva: 2007. év december hó 31. nap 

 

 

    …………………………………….  

    Szántai Edina 

    egyesületi elnök 


