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Határozatszám 

 

 

Határozat szövege 

 

Bejegyzés kelte 

1/2008. (05. 14.)  A megismételt Közgyűlésen a megtárgyalandó 

napirendi pontokat egyhangúan – tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül – elfogadták, ezért a megismételt 

Közgyűlés a munkáját 18 órakor megkezdte. 

 

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

2008. május 14. 

2/2008. (05. 14.) A jelenlévők egyhangúlag hitelesítő tagnak Pataki 

Bernadettet és dr. Hajdu Zoltán tagokat választják 

meg. 

 

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

2008. május 14. 

3/2008. (05. 14.)  

A jelenlévők, az egyesületi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal - elfogadják és tudomásul veszik a 

2007. év költségvetési mérlegét. 

 

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

2008. május 14. 

4/2008. (05. 14.)  

 A jelenlévők, az egyesületi tagok– egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal - elfogadják és tudomásul veszik a 

2008. év költségvetést. 

 

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

2008. május 14. 

5/2008. (05. 14.)  A jelenlévők az egyesületbe belépni kívánó Szántai 

Sándorné jelentkezését - egyhangú, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal - 

elfogadják és tudomásul veszik. Szántai Sándorné 

kijelenti, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri, az 

abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

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

2008. május 14. 

6/2008. (05. 14.)  

 Szántai Edina tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Bognár Zsófia 

belépése óta nem tesz eleget a feladatainak, sőt, egyáltalán nem 

elérhető. Mivel az Elnök nem találja megbízhatónak Bognár 

Zsófia titkárt, ezért azt javasolja, hogy az Egyesület zárja ki 

tagjai közül Bognár Zsófiát és válasszanak helyette másik titkárt. 

A javaslatot a jelenlévők egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal - elfogadják és tudomásul 

veszik. 

 

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

2008. május 14. 
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Határozatszám Határozat szövege bejegyzés kelte 

7/2008. (05. 14.)  Szántai Edina elnök Bognár Zsófia lemondatása miatt 

kéri a Közgyűlést, hogy az Egyesület új titkárává 

Szántai Sándornét válasszák. A javaslatot a jelenlévők 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – az Egyesület új titkárává 

Szántai Sándornét választják, aki ezen tisztséget 

elfogadta. 

  

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

2008. május 14. 

8/2008. (05. 14.)  Az Elnök ismerteti a 2008/2009-es évad művészeti 

tervét, és kéri a Közgyűlést, hogy javaslatait, 

hozzáfűzéseit tegye meg. A jelenlévők nem éltek a 

lehetőséggel. Szántai Edina felhívja a Közgyűlés 

figyelmét, hogy a tervezett pályázati úton elnyert 

támogatásoktól függően a Szöveg Színház művészeti 

vezetőjeként fenntartja a jogot a művészeti koncepció 

átalakítására. Az aktuális változásokat a mindenkori 

financiális helyzet határozza meg. A javaslatot a 

jelenlévők egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal - elfogadják és 

tudomásul veszik. 

 

 (igen: 5 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2008. május 14. 

9/2008. (05. 30.)  

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 Szántai Sándornét. A tagok 

egyhangú szavazással, nem szavazat, és tartózkodás 

nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Pataki Bernadettet. 

 

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

2008. május 30. 

10/2008. (05. 30.)  Ezt követően az ülésen a megtárgyalandó napirendi 

pontokat a megjelentek egyhangúan –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért az  Elnökség a 

munkáját 16:00 órakor megkezdte. 

 
 Napirendi pontok: 

1. Éves munkaterv módosításának elfogadása az új elnökségi tagok belépése 

folytán 
2. Elnökség 2008. évi új pénzügyi tervének elfogadása 

 

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

2008. május 30. 
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11/2008. (05. 30.)  

Szántai Edina elnök ismerteti az Elnökség új éves 

munkatervét, tekintettel arra, hogy változás történt az 

Elnökség tagjainak személyében. 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) 

2008. május 30. 

12/2008. (05. 30.) Szántai Edina elnök ismerteti a 2008. évi módosított 

pénzügyi tervét. Az év során 2 személy, Orosz 

Fruzsina és Czakó Etelka támogatta az Egyesületet. 

Nem várt kiadás is jelentkezett a honlap létrehozása 

miatt. Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 

2008. évi  módosított költségvetési tervét. 

 

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

2008. május 30. 

13/2008. (12. 29.) 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 Szántai Sándornét. A tagok 

egyhangú szavazással, nem szavazat, és tartózkodás 

nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Pataki Bernadettet. 

 

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

2008.december 29. 

14/2008. (12. 29.)  

Az ülésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a 

megjelentek egyhangúan –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért az  Elnökség a 

munkáját 16:00 órakor megkezdte. 
Napirendi pontok: 

1. 2008. évi módosított költségvetési terv elfogadása 
2. Elnökség 2009. évi pénzügyi tervének elfogadása 

3. Elnökség 2009. éves munkatervének elfogadása 

 

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

2008.december 29. 

15/2008. (12. 29.)   
Szántai Edina elnök ismerteti az Elnökség új éves munkatervét, 

tekintettel arra, hogy változás történt az Elnökség tagjainak 

személyében. 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) 

2008.december 29. 
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Határozatszám 

 

 

Határozat szövege 

 

Bejegyzés kelte 

16/2008. (12. 29.)  

Szántai Edina elnök ismerteti a 2009. évi pénzügyi 

tervét. Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 

2009. évi költségvetési tervet. 

 

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

2008.december 29. 

17/2008. (12. 29.) Szántai Edina elnök ismerteti a 2009. évi tervezett 

munkatervet. Az Elnökség az elnökségi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul 

veszik a 2009. évi  munkatervét. 

 

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

2008. december 29. 

 

 

Lezárva: 2008. év december hó 31. nap 

 

 

    …………………………………….  

    Szántai Edina 

    egyesületi elnök 


