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Határozatszám 

 

 

Határozat szövege 

 

Bejegyzés kelte 

 

Hitelesítő 

aláírása 

1/2014. (02.04.)  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) 

2014.február 4.  

2/2014. (02.04.)  A megtárgyalandó napirendi pontokat a 

megjelentek egyhangúan –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül- elfogadták. 

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

2014.február 4.  

3/2014.(02.04.)  Az Elnökség az elnökségi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják a 2013. évi elnökségi 

beszámolót. 

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

2014.február 4.  

1/2014. (02.10.)  A jelenlévő tagok egyhangú szavazással, 

nem szavazat és tartózkodás nélkül 

megválasztják levezető elnöknek Szántai 

Edinát, jegyzőkönyvvezetőnek Gulyás 

Ádámot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Vilcsek Dánielt. 

(igen: 13 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2014. február 10.  

2/2014. (02.10.) Jelenlévő  tagok a fenti napirendi pontok 

megtárgyalását egyhangúlag – tartózkodás 

és ellenszavazat nélküli határozatukkal- 

elfogadták, a Közgyűlés megkezdte annak 

megtárgyalását. 

 (igen: 13 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2014. február 10.  

3/2014. (02.10.)  A Közgyűlés az Egyesületből kilépni 

kívánó Almási Sándor, Deres Péter, 

Mizsei Zoltán, Molnár Bernadett, Tóth 

Árpád kilépési szándékát– egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – elfogadják és 

tudomásul veszik. 

(igen: 13 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2014. február 10.  
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4/2014. (02.10.) A Közgyűlés a jelenlévő egyesületi tagok 

– egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatával – 

elfogadja és tudomásul veszi a 2013. év 

költségvetési mérlegét, melyet a jelen 

jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolnak. 

(igen: 13 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2014. február 10.  

5/2014. (02.10.)  A Közgyűlés a jelenlévő egyesületi tagok 

– egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatával– elfogadja 

és tudomásul veszi a 2014. év 

költségvetési tervét. 

(igen: 13 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2014. február 10.  

6/2014. (02.10.)  A következő évi művészeti koncepciót a 

Közgyűlés a jelenlévő egyesületi tagok 

egyhangú - tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatával – 

elfogadja és tudomásul veszi. 

(igen: 13 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2014. február 10.  

1/2014. (03.23.)  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) 

2014. március 23.  

2/2014. (03.23.)  Az ülésen a megtárgyalandó napirendi 

pontokat a megjelentek egyhangúan –

tartózkodás és ellenszavazat nélkül- 

elfogadták. 

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

2014.március 23.  

3/2014. (03.23.)  A Felügyelő Bizottsági tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – elfogadják a 

Szöveg Színház Színházi Egyesület 2013. 

évi Elnökségi beszámolóját. 

 

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

2014. március 23.  
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1/2014. (V.20.)  Az Egyesület tagjai tagdíj fizetésre 

kötelesek, melynek mértéke évi 1.000,- Ft, 

azaz Egyezer forint. 

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

2014. május 20.  

2/2014. (V.20.)  

Az Egyesület megerősíti és jóváhagyja a 

2012. február 2-i és a 2013. február 4-i 

egyesületi közgyűlésnek Szántai Edina, 

Gulyás Ádám és Vilcsek Dániel elnökség 

tagjakénti és Széplaki Szilvia titkárkénti 

megválasztására vonatkozó határozatait, 

továbbá az Elnökség megerősíti és 

jóváhagyja elnöki pozíciójában Szántai 

Edinát és elnökhelyettesi pozíciójában 

Gulyás Ádámot. Mindezek alapján a 

közgyűlés az Egyesület Alapszabályának 

VIII. fejezetét módosítja és kiegészíti az 

egyesület elnökségi tagjainak adataival, 

azzal, hogy Szántai Edina lakcímeként a 

1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9. 

szám alatti új lakcímet tünteti fel. 

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

2014. május 20.  

3/2014. (V.20.)  A Közgyűlés elfogadja Alexics Rita, 

Mészáros Gyöngyvér és Pál Dániel 

Levente felügyelőbizottsági tagok mai 

naptól hatályos lemondását és új 

felügyelőbizottsági tagnak megválasztja, a 

mai naptól számított 5 éves, határozott 

időre Berkes Beatrixot, Jámbor Kálmánné 

Szilák Krisztinát és Horváth Csongort, 

azzal, hogy a felügyelőbizottság döntése 

értelmében a felügyelőbizottság elnökének 

Berkes Beatrix lett megválasztva. 

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

2014. május 20.  

4/2014. (V.20.) A közgyűlés a nyilvántartó bírósághoz 

beadott legutóbbi, 2009. július 13. napján 

kelt alapszabályát részben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

rendelkezéseinek alkalmazása, részben az 

ezen módosítások miatt felmerült 

2014. május 20.  
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átláthatóbb, egyértelműbb szempontok 

szerinti rendezettség okán: 

az alapszabály I. fejezetének számozását 

módosítja és emellett az alábbi 4. és 5. 

ponttal egészíti ki (…)az alapszabály II. 

fejezetének 1, 3, 4 és 5. pontját az 

alábbiak szerint módosítja és emellett az 

alábbi 6, 7, 8 és 9. ponttal egészíti ki 

(…)az alapszabály III. fejezetének 

valamennyi pontját az alábbiak szerint 

módosítja és egészíti ki (…)az alapszabály 

IV. fejezetének elnevezését és valamennyi 

pontját az alábbiak szerint módosítja és 

egészíti ki (…)az alapszabály V. 

fejezetének elnevezését és valamennyi 

pontját – figyelemmel a jelen közgyűlés 

korábbi határozataira is - az alábbiak 

szerint módosítja és egészíti ki (…)az 

alapszabály VI. fejezetének elnevezését és 

valamennyi pontját – figyelemmel a jelen 

közgyűlés korábbi határozataira is - az 

alábbiak szerint módosítja és egészíti ki 

(…)az alapszabály VIII. fejezetének 

elnevezését és valamennyi pontját az 

alábbiak szerint módosítja és egészíti ki 

(…)az alapszabály IX. fejezetének 

elnevezését és valamennyi pontját az 

alábbiak szerint módosítja és egészíti ki 

(…)az alapszabály X. fejezetének 

elnevezését és valamennyi pontját az 

alábbiak szerint módosítja és egészíti ki 

(…)az alapszabály XI. fejezetének 

elnevezését és valamennyi pontját az 

alábbiak szerint módosítja és egészíti ki 

(…)az alapszabály XII. fejezetének 

elnevezését és valamennyi pontját az 

alábbiak szerint módosítja és egészíti ki 

(…) az alapszabály XIII.-XVI. fejezeteit a 

fenti módosítások okán, mint okafogyott 

pontokat hatályon kívül helyezi és törli az 

alapszabályból.  

 

A Közgyűlés elhatározta, hogy az 

Egyesületnek Civiltv. 32.§-ában foglalt 

feltételeknek való megfelelés okán kéri a 

Civiltv-nek megfelelő közhasznúsági 
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nyilvántartásba vételét az illetékes 

Fővárosi Törvényszéken és ennek 2014. 

május 31. napjáig történő lefolytatására 

megbízza és felhatalmazza az Elnököt. 

 

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

5/2014. (V.20.) A közgyűlés felhatalmazza Szántai Edina 

elnököt a közgyűlésen meghozott 

változásokra tekintettel, az alapszabály 

módosításával és a módosítás bírósági 

bejegyzésével kapcsolatos ügyek 

intézésére, ezen feladatok ellátásra jogi 

képviselő igénybevételére. 

 

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

2014. május 20.  

1/2014. (06.19.)  A jelenlévő tagok egyhangú nyílt 

szavazással, kézfeltartással, nem szavazat 

és tartózkodás nélkül megválasztják 

levezető elnöknek Szántai Edinát, 

jegyzőkönyvvezetőnek Gulyás Ádámot, 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vilcsek Dánielt 

és Széplaki Szilviát. 

(igen: 10 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2014.június 19.  

2/2014. (06.19.)  Jelenlévő  tagok a fenti napirendi pontok 

megtárgyalását egyhangúlag – tartózkodás 

és ellenszavazat nélküli határozatukkal- 

elfogadták, a Közgyűlés megkezdte annak 

megtárgyalását. 

(igen: 10 fő, nem: 0 fő, tartózkodás: 0 fő) 

2014.június 19.  

3/2014. (06.19.) A javaslatot a Közgyűlés, a jelenlévő 

egyesületi tagok– egyhangú, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatukkal – elfogadják és tudomásul 

veszik.  

(igen: 10, nem:0, tartózkodott: 0) 

2014.június 19.  

4/2014. (06.19.) A Közgyűlés a jelenlévő egyesületi tagok 

– egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatával – 

elfogadja és tudomásul veszi az Egyesület 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

(igen: 10, nem:0, tartózkodott: 0) 

2014.június 19.  

5/2014. (06.19.) A Közgyűlés a jelenlévő egyesületi tagok 

– egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatával– elfogadja 

2014.június 19.  
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és tudomásul veszi az Elnökség Szervezeti 

és Működési Szabályzatát. 

(igen: 10, nem:0, tartózkodott: 0) 

6/2014.(06.19.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a 

Közgyűlés a jelenlévő egyesületi tagok 

egyhangú - tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatával – 

elfogadja és tudomásul veszi. 

(igen: 10, nem:0, tartózkodott: 0) 

2014.június 19.  

1/2014. (06.29.) A tagok egyhangú szavazással, nem 

szavazat és tartózkodás nélkül 

megválasztják levezető elnöknek Berkes 

Beatrixot, jegyzőkönyvvezetőnek Jámbor 

Kálmánnét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Horváth Csongort. 

(igen: 3, nem: 0, tartózkodott: 0) 

2014. június 29.  

2/2014. (06.29.) Az ülésen a megtárgyalandó napirendi 

pontokat a megjelentek egyhangúan –

tartózkodás és ellenszavazat nélkül- 

elfogadták. 

(igen: 3. nem: 0, tartózkodott: 0) 

2014. június 29.  

3/2014.(06.29.) A Felügyelő Bizottsági tagok – egyhangú, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – elfogadják a 

Felügyelő Bizottság 2014-es jelentését. 

(igen: 3. nem: 0, tartózkodott: 0) 

2014. június 29.  

1/2014. (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, nem: 0, tartózkodott: 0) 

2014.december 29.  

2/2014. (12.29.) A megtárgyalandó napirendi pontokat a 

megjelentek egyhangúan –tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül- elfogadták. 

(igen: 4, nem: 0, tartózkodott: 0) 

2014.december 29.  

3/2014. (12.29.) Az Elnökség az elnökségi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

2014.december 29.  
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nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják a 2015. évi munkatervet. 

(igen: 4, nem: 0, tartózkodott: 0) 

4/2014. (12.29.) Az Elnökség az elnökségi tagok – 

egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül meghozott határozatukkal – 

elfogadják és tudomásul veszik a 2015. év 

költségvetési tervét. 

(igen: 4, nem: 0, tartózkodott: 0) 

2014.december 29.  

 

Lezárva: 2014. év december hó 31. nap 

 

 

    …………………………………….  

    Szántai Edina 

    egyesületi elnök 


