
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. november 9. 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 e-

mailben 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 Főügyészség PC.3989/2007/I-II. sorszámú végzésében foglaltak teljesítése, 

az Egyesület Alapszabályának módosítása 

 

Jelenlévő tagok a fenti napirendi pont megtárgyalását egyhangúlag elfogadták, a Közgyűlés 

megkezdte annak megtárgyalását. 



1.    A Fővárosi Ügyészség PC.3989/2007/I-II. sorszámú végzésében foglaltak 

teljesítése, az Egyesület Alapszabályának módosítása.  

Szántai Edina ismerteti a közgyűléssel a napirendi pontban szereplő ügyészségi 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 III. pont 1. pontjának 1. 

francia bekezdését módosítják és megállapítják, hogy az 2009. november 9. napjától 

az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az Egyesület tagja lehet minden olyan: 

- magyar állampolgár természetes személy 

- külföldi állampolgár természetes személy, aki az Etv. 8. § (1)bekezdésének b., és 

c., pontjaiban tartalmazottak szerint megfelelnek.” 

 

 

b./ 

A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának IV. pontja vonatkozó 

rendelkezéseket módosítják és megállapítják, hogy az 2009. november 9. napjától az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„IV. 6.  A fegyelmi eljárás garanciális szabályai 

A fegyelmi okokból kizárásra javasolt tagot a kizárás okáról az elnök írásban értesíti és 

egyúttal kijelöli a fegyelmi tárgyalás időpontját, amelyet szintén írásban közöl az 

érintettel. A fegyelmi tárgyaláson az elnökségnek kötelező részt venni mint eljáró 

szervnek, a felügyelő bizottságnak mint  ellenőrző szervnek, valamint részt vehet rajta 

bármely tag. A fegyelmi tárgyaláson a kizárásra javasolt tag elmondhatja az érveit saját 

védelmében. A tárgyalás lezárása az, hogy az Elnökség meghozza döntését a kizárásra 

javasolt tag ügyében. A kizárásról a kizárt tagot írásban értesíteni kell, mely döntés ellen 

a kézhez vételtől számított két héten belül jogorvoslattal élhet. Amennyiben ezt nem teszi 

meg, azzal elfogadja az Elnökség döntését.” 

 

c., A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának IX. pontja második 

bekezdését módosítják és megállapítják, hogy az 2009. november 9. napjától az 

alábbiak szerint módosul: 

Törlik az alábbi mondatot: 

„A határozat csak ezt követően válik érvényessé.” 

 

d., A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozott határozatukkal – az Egyesület Alapszabályának XII.2. pontja vonatkozó 



rendelkezéseket módosítják és megállapítják, hogy az 2009. november 9. napjától az 

alábbiak szerint módosul: 

„Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület 

feloszlatással szűnik meg vagy a bíróság ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a 

hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.” 

 

e., Szántai Edina elnök lakcímében való változás átvezetése az alapító okiratban 

 

Szántai Edina bejelenti, hogy címe megváltozott, régi címe 1078 Budapest, Murányi u. 23. 

6/28., új cím: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9. Szántai Edina kijelenti, hogy 

gondoskodik az adatváltozásnak a nyilvántartásba történő átvezetéséről. 

 

 

f.,     Tagdíj mérséklése a gazdasági világválság miatt; javaslat: 2009. január 01-ig 

visszamenőleg 1000 Ft/hó 

 

Szántai Edina elnök javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy tagok az egyesületi tagdíjat 

szállítsák le 2009. január 01-ig visszamenőleg 1.000,-Ft összegre, tekintettel arra, hogy az 

utóbbi időkben bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt a tagdíj befizetése 

továbbra is jelentős terhet ró a tagokra. 

A közgyűlés - egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott 

határozatával – akként határozott, hogy az Egyesület tagdíját 2009. január 1. 

napjától havi 1.000,-Ft összegben határozzák meg. 

 

 

 

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. november 9. 

 

 

 

………………………………………..   …………………………………… 

Császár Réka      Pataki Bernadett 

tag       tag 

 

     …………………………………….. 

          Szántai Edina 

       elnök 


