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Határozatszám 

 

 

Határozat szövege 

 

Bejegyzés kelte 

1/2010. (01. 18.)  A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek 

Pál Dániel Leventét. A tagok egyhangú szavazással, 

nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják 

jegyzőkönyvvezetőnek Mészáros Gyöngyvért. A 

tagok egyhangú szavazással, nem szavazat, és 

tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyv-

hitelesítőnek Alexics Ritát. 

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

2010. január 18. 

2/2010. (01. 18.)  Ezt követően az ülésen a megtárgyalandó napirendi 

pontokat a megjelentek egyhangúan –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a Felügyelő 

Bizottság a munkáját 16:00 órakor megkezdte. 

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

2010. január 18. 

3/2010. (01. 18.) Pál Dániel Levente ismerteti a Felügyelő Bizottság 

2010. éves munkatervét. Kéri a megjelenteket, hogy 

tegyék meg hozzászólásaikat, javaslataikat. A 

jelenlévők nem élnek a lehetőséggel. A Felügyelő 

Bizottsági tagok – egyhangú, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a Felügyelő Bizottság 

2010 évi munkatervét. 

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

2010. január 18. 

4/2010. (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 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) 

2010. március 19. 

5/2010. (03. 19.)  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. 2009. évi elnökségi beszámoló ismertetése és elfogadása 

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

2010. március 19. 

6/2010. (03. 19.) Szántai Edina elnök ismerteti az Elnökséggel a 2009. 

évi elnökségi beszámolót, amely tartalmazza a 2009. 

évi költségvetési zárást, a szöveges beszámolót és a 

2010. március 19. 
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közhasznúsági jelentést. Megkéri az Elnökség tagjait, 

hogy tegyék meg észrevételeiket. A jelenlévők nem 

élnek a lehetőséggel. Az Elnökség az elnökségi tagok 

– egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – elfogadják a 2009. évi 

elnökségi beszámolót. 

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

7/2010. (06. 02.)  A Közgyűlésen a megtárgyalandó napirendi pontokat 
megjelentek egyhangúan –tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a megismételt 
Közgyűlés munkáját 18:00 órakor megkezdte. 
 
Napirendi pontok: 

1. A 2009-es évi költségvetési beszámoló és 

közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása. 

2. A 2010-es költségvetési terv ismertetése és elfogadása. 

3. A következő évi művészeti koncepció ismertetése és 

elfogadása 

 

(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2010. június 02. 

8/2010. (06. 02.)  A közgyűlés egyhangúlag hitelesítő tagnak Pataki 
Bernadett és Császár Réka tagokat választják meg. 
(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2010. június 02. 

9/2010. (06. 02.)  Szántai Edina ismerteti a közgyűléssel a napirendi 

pontban szereplő 2009. év mérlegét. A közgyűlés az 

egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a 2009. év 

költségvetési mérlegét. 

(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2010. június 02. 

10/2010. (06. 02.) Szántai Edina elnök ismerteti a 2009. évi tervezett 

költségvetést. A közgyűlés az egyesületi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul 

veszik a 2010. évi  költségvetést. 

(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2010. június 02. 

11/2010. (06. 02.) Szántai Edina elnök ismerteti a 2009/2010-es évad 

még meg nem valósult művészeti tervét, és kéri a 

Közgyűlést, hogy javaslatait, hozzáfűzéseit tegye 

meg. A közgyűlés nem élnek a lehetőséggel. Szántai 

Edina felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy a tervezett 

pályázati úton elnyert támogatásoktól függően a 

2010. június 02. 
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Szöveg Színház művészeti vezetőjeként fenntartja a 

jogot a művészeti koncepció átalakítására. Az aktuális 

változtatásokat a mindenkori financiális helyzet 

határozza meg. A javaslatot a közgyűlés egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik. 

(igen: 9 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

12/2010. (06.18.)  A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek 

Pál Dániel Leventét, jegyzőkönyvvezetőnek 

Mészáros Gyöngyvért, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Alexics Ritát. 

 

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

2010.június 18. 

13/2010. (06. 18.) Az ülésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a 

megjelentek egyhangúan –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül- elfogadták 
(igen: 3 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2010.június 18. 

14/2010. (06. 18.)  

A Felügyelő Bizottsági tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják a Szöveg Színház 

Színházi Egyesület Elnökségi beszámolóját. 

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

2010.június 18. 

15/2010. (06. 18.)  A Felügyelő Bizottsági tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják a Szöveg Színház 

Színházi Egyesület Felügyelő Bizottságának 

jelentését. 

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

2010.június 18. 

16/2010. (12. 29.) A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek 

Szántai Edinát, jegyzőkönyvvezetőnek Szántai 

Sándornét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pataki 

Bernadettet. 

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

2010.december 29. 

17/2010. (12. 29.) Az ülésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a 

megjelentek egyhangúan –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül- elfogadták 
 (igen: 4 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2010.december 29. 

18/2010 (12.29.)  Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 

2010.december 29. 
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2011. év költségvetési tervét. 

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

19/2010 (12.29.)   

Az Elnökség az elnökségi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a 

2011. év munkatervét. 

 

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

2010.december 29. 

 

Lezárva: 2010. év december hó 31. nap 

 

 

    …………………………………….  

    Szántai Edina 

    egyesületi elnök 


