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Határozatszám 

 

 

Határozat szövege 

 

Bejegyzés kelte 

 

Hitelesítő 

aláírása 

1/2013. (01.31.)  A tagok egyhangú szavazással, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül 

megválasztják levezető elnöknek Szántai 

Edinát, jegyzőkönyvvezetőnek Farkas 

Petrát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vilcsek 

Dánielt. 

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

2013. január 31.  

2/2013. (01.31.)  Az ülésen a megtárgyalandó napirendi 

pontokat a megjelentek egyhangúan –

tartózkodás és ellenszavazat nélkül- 

elfogadták. 

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

2013. január 31.  

3/2013. (01.31.)  Az Elnökség az elnökségi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják a 2012. évi elnökségi 

beszámolót. 

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

2013. január 31.  

1/2013. (02.04.)  A jelenlévő tagok egyhangú szavazással, 

nem szavazat és tartózkodás nélkül 

megválasztják levezető elnöknek Szántai 

Edinát, jegyzőkönyvvezetőnek Gulyás 

Ádámot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Vilcsek Dánielt. 

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

2013. február 4.  

2/2013. (02.04.)  Jelenlévő  tagok a fenti napirendi pontok 

megtárgyalását egyhangúlag – tartózkodás 

és ellenszavazat nélküli határozatukkal- 

elfogadták, a Közgyűlés megkezdte annak 

megtárgyalását. 

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

2013. február 4.  

3/2013. (02.04.)  A közgyűlés az egyesületi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és jóváhagyják Bodó Edit és 

Mokány Csaba új tagok belépését az 

Egyesületbe. 

 

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

2013. február 4.  

4/2013. (02.04.) A közgyűlés az egyesületi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

2013. február 4.  
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nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a kilépő 

tag döntését. Mivel Farkas Petra alelnöki 

pozíciót töltött be az Egyesületben, így a 

közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal- elfogadják a 

távozó alelnök lemondását.  

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

5/2013. (02.04.)  Jelenlévők az Egyesület alelnökévé 5 

szavazattal, az elnökségi tagok 

támogatásával meghozott egyhangú 

döntésükkel 5 éves időtartamra 

megválasztotta: 

 

- Gulyás Ádám (1082 

Budapest, Bródy Sándor 

utca 27. Fsz.8.) szám alatti 

lakost 

 

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

2013. február 4.  

6/2013. (02.04.) A közgyűlés az egyesületi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a 2012. év 

költségvetési mérlegét, melyet a jelen 

jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolnak. 

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

2013. február 4.  

7/2013. (02.04.)  A közgyűlés az egyesületi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a 2013. 

évi  költségvetési tervét. 

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

2013. február 4.  

8/2013. (02.04.)  A javaslatot a közgyűlés egyhangú - 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – elfogadják és 

tudomásul veszik. 

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

2013. február 4.  

1/2013. (05.14.)  A tagok egyhangú szavazással, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül 

2013.május 14.  
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megválasztják levezető elnöknek Pál 

Dániel Leventét, jegyzőkönyvvezetőnek 

Mészáros Gyöngyvért, jegyzőkönyv-

hitelesítőnek Alexics Ritát. 

 

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

2/2013. (05.14.)  A megtárgyalandó napirendi pontokat a 

megjelentek egyhangúan –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül- elfogadták. 

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

2013. május 14.  

3/2013. (05.14.)  

 A Felügyelő Bizottsági tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – elfogadják a 

Szöveg Színház Színházi Egyesület 2012. 

évi Elnökségi beszámolóját. 

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

2013. május 14.  

1/2013. (07.22.) 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) 

2013. július 22.  

2/2013. (07.22.) Az ülésen a megtárgyalandó napirendi 

pontokat a megjelentek egyhangúan –

tartózkodás és ellenszavazat nélkül- 

elfogadták. 

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

2013. július 22.  

3/2013. (07.22.) 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) 

2013. július 22.  

1/2013. (12.29.)  A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül megválasztják levezető 

elnöknek Szántai Edinát, jegyzőkönyvvezetőnek 

Gulyás Ádámot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Vilcsek Dánielt. 

 

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

2013.december 29.  
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2/2013. (12.29.)  A megtárgyalandó napirendi pontokat a 

megjelentek egyhangúan –tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül- elfogadták. 

 

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

2013.december 29.  

3/2013. (12.29.) Az Elnökség az elnökségi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják a 2014. évi munkatervet. 

 

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

2013.december 29.  

4/2013. (12.29.) Az Elnökség az elnökségi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a 2014. év 

költségvetési tervét. 

 

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

2013.december 29.  

 

Lezárva: 2013. év december hó 31. nap 

 

 

    …………………………………….  

    Szántai Edina 

    egyesületi elnök 


