Közgyűlési jegyzőkönyv
amely felvételre került a 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 4. szám alatti Ügyvédi Iroda
tárgyalóhelységében a Szöveg Színház Színházi Egyesület 2009. július 13. napján 18:00 órai
kezdettel megtartott Közgyűléséről
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:
1. Balogh László (anyja neve: Sütö Mária, lakcím: 4029 Debrecen, Fényesudvar 10.
4/15.)
2. Császár Réka (anyja neve: Miklós Erzsébet, 1081 Budapest, Nagy Ádám u. 5. II/1.)
3. Gulyás Ádám (anyja neve: Tomasovics Irén, lakcím: 1088 Budapest, Bródy Sándor u.
27. Fsz.8.)
4. Pataki Bernadett (anyja neve: Asztalos Julianna Piroska, lakcím: 4275 Monostorpályi
Debreceni u. 23.)
5. Szántai Edina (anyja neve: Varga Mária, lakcím: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54.
1/9.)
6. Szántai Sándorné (anyja neve: Burai Irén, lakcím: 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 8.
3/12.)
7. Tóth Árpád (anyja neve: Varga Erzsébet, lakcím: 1078 Budapest, Murányi u. 23. 6/
28)
8. dr. Migály Zoltán (anyja neve: Szabó Éva Mária, lakcím: 2074 Perbál, Kossuth L. u.
20)
9. dr. Hajdu Zoltán (anyja neve: Takács Gabriella Klára, lakcím: 1016 Budapest,
Gellérthegy u. 14. II. em. 2.)
Szántai Edina megállapította, hogy a meghívók kiküldése szabályszerűen történt (kör emailben a Közgyűlést megelőzően), a megjelölt időben 9 tag jelent meg, a Közgyűlés
határozatképes. A Közgyűlésen a megtárgyalandó napirendi pontokat megjelentek
egyhangúan –tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a megismételt Közgyűlés
munkáját 18:00 órakor megkezdte.
A közgyűlés egyhangúlag hitelesítő tagnak Pataki Bernadett és Császár Réka tagokat
választják meg.

Napirendi pontok:
1. A Fővárosi Bíróság 14.Pk. 60.993/2006/8. sorszámú hiánypótló végzésében foglaltak
teljesítése, az Egyesület Alapszabályának módosítása
Jelenlévő tagok a fenti napirendi pont megtárgyalását egyhangúlag elfogadták, a Közgyűlés
megkezdte annak megtárgyalását.

1. A Fővárosi Bíróság 14.Pk. 60.993/2006/8. sorszámú hiánypótló végzésében
foglaltak teljesítése, az Egyesület Alapszabályának módosítása.
Szántai Edina ismerteti a közgyűléssel a napirendi pontban szereplő hiánypótlási felhívást,
és kéri a Közgyűlést az abban foglaltak megtárgyalására, mellyel egyidejűleg a végzésben
foglaltak teljesítésére szöveg-szerű javaslatot is tesz. Ezt követően kéri a Közgyűlést a
szükséges határozat meghozatalára, valamint az egyesület Alapszabályának szükséges
módosítására.
Ezt követően a Közgyűlés a kérdést megtárgyalta, majd az alábbi határozatot hozta:

a./
A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának VIII. pont 7.3. pontjának
2. francia bekezdését módosítják és megállapítják, hogy az 2009. július 13. napjától
az alábbiak szerint módosul:
„- A felügyelő bizottság tagja az Egyesület Elnökségének ülésén tanácskozási joggal
részt vehet.”

b./
A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának XV. pontjának 3.
bekezdését, azaz a vezető szerv határozatainak közlésére és nyilvánosságra
hozatalára vonatkozó rendelkezéseket módosítják és megállapítják, hogy az 2009.
július 13. napjától az alábbiak szerint módosul:
„A Közgyűlés és az Elnökség a határozatait az érintettekkel írásban közli, egyidejűleg a
Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Egyesület honlapján közzéteszi, melyről az
Elnök gondoskodik.”
A tagok utasítják Szántai Edina elnököt a fenti változások átvezetésére, egyidejűleg Szántai
Edina elnököt felszólítják, hogy a Közgyűlésen meg nem jelent alapító tagokat – az új
egységes szerkezetű Alapszabály megküldésével - informálja a fenti változásokról.
Budapest, 2009. július 13.
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