
Közgyűlési jegyzőkönyv 

 

 

amely felvételre került a 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 4. szám alatti Ügyvédi Iroda 

tárgyalóhelységében a Szöveg Színház Színházi Egyesület 2010. június 02. 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 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 



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

megkezdte annak megtárgyalását. 

1. 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. 

2. 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. 

3., A következő évi művészeti koncepció bemutatása 

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 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. 

 

 

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, 2010. június 02. 

 

 

 

………………………………………..   …………………………………… 

Császár Réka      Pataki Bernadett 

tag       tag 

 

     …………………………………….. 

          Szántai Edina 

       elnök 


