Közgyűlési jegyzőkönyv
amely felvételre került a 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 4. szám alatti Ügyvédi Iroda
tárgyalóhelységében a Szöveg Színház Színházi Egyesület 2012. február hó 02. napján 18:00
órai kezdettel megtartott Közgyűléséről
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:
1. Biczók Gergely (anyja neve: Gergely Erika , lakcím Szigetszentmiklós, Paptag utca
29. )
2. Farkas Petra (anyja neve: Forgó Éva , lakcím: 2145 Kerepes, Sas út 15.)
3. Győri Zoltán (anyja neve: Szoboszlai Ágota, lakcím: 1085 Budapest, József utca 2628.)
4. Hudák Tibor (anyja neve: Kun Rozália, lakcím: 2800 Tatabánya, Réti u. 44. fsz.2.)
5. Nádai Réka (anyja neve: Falusi Mária , lakcím: 5008 Szolnok, Kertész utca 7..)
6. Szántai Edina (anyja neve: Varga Mária, lakcím: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54.
1/9.)
7. Széplaki Szilvia (anyja neve: Szalay Anna, lakcím: 1042 Budapest, István út 27/a)
8. Vilcsek Dániel (anyja neve: Prohászka Gabriella , lakcím: 2067 Szárliget, Petőfi
Sándor u. 92.)
Szántai Edina megállapította, hogy a meghívók kiküldése szabályszerűen történt (kör emailben a Közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal), a megjelölt időben 6 tag jelent meg.
Szántai Edina megállapítja, hogy az Egyesület tagjai száma 16, ezért a Közgyűlés nem
határozatképes. Szántai Edina megismételt Közgyűlést javasol. A megismételt Közgyűlés
határozatképes. A megismételt Közgyűlés a munkáját 18:30-kor megkezdte.
Napirend előtt:
1/2012. (02.02.) sz. határozat:
A tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják levezető
elnöknek Szántai Edinát, jegyzőkönyvvezetőnek Vilcsek Dánielt, jegyzőkönyvhitelesítőnek Hudák Tibort.
szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0

Napirendi pontok:

1.
2.
3.
4.

Biczók Gergely és Széplaki Szilvia új tagok belépése az Egyesületbe
Győri Zoltán, Nádai Réka –saját bejelentés alapján történő – kilépése az Egyesületből
Elnök, alelnök-és titkárválasztás
Az alapszabály módosítása az új tisztségviselők adataival.

2/2012. (02.02.) sz. határozat:
A megtárgyalandó napirendi pontokat a megjelentek egyhangúan –tartózkodás és
ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a megismételt Közgyűlés a munkáját 18:30 órakor
megkezdte.
szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0

1. napirendi pont: Biczók Gergely és Széplaki Szilvia új tagok belépése az Egyesületbe
Szántai Edina ismerteti a közgyűléssel a napirendi pontban szereplő új tagokat. Belépő
tagok: kijelentik, hogy az Egyesület Alapszabályát megismerték, megértették, az abban
foglaltakat magukra nézve kötelezően betartani vállalják. Szántai Edina javasolja a
belépés támogatását. Ezt követően megállapítja, hogy mindkét belépni kívánó tag
rendelkezik 4 tag ajánlásával.
3/2012. (02.02.) sz. határozat:
A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
meghozott határozatukkal – elfogadják és jóváhagyják a Biczók Gergely, Széplaki
Szilvia új tagok belépését az Egyesületbe.
Biczók Gergely és Széplaki Szilvia kijelentik, hogy az Egyesület Alapszabályát
megismerték, megértették, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezően betartani
vállalják.
szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0
2. napirendi pont: Győri Zoltán, Nádai Réka –saját bejelentése alapján történő –
kilépése az Egyesületből
Szántai Edina ismerteti a napirendi pontban szereplő Győri Zoltán és Nádai Réka tag
távozására vonatkozó, bejelentését.
4/2012. (02.02.) sz. határozat:
A közgyűlés az egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik a kilépő tagok döntését.
szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0
3.napirendi pont: Elnök, Alelnök és Titkár választás
Az Elnök, az Alelnök és a Titkár megbízatása 2012. január 8-án lejárt. A Közgyűlés a
következő személyeket javasolja a tisztségek betöltésére:
Elnök: Szántai Edina
Alelnök: Farkas Petra

Titkár: Széplaki Szilvia
Jelenlévők titkos szavazással megválasztották az Egyesület Elnökségének tagjait, valamint az
Egyesület titkárát.
5/2012. (02.02.) sz. határozat:
Jelenlévők az Egyesület Elnökségének tagjává 6 szavazattal meghozott egyhangú,
tartózkodás és ellenszavazat nélküli döntésükkel 5 éves időtartamra megválasztotta:
-

Szántai Edina (1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9.) szám alatti lakost;
Farkas Petra (2145 Kerepes, Sas út 15.) szám alatti lakost,
Vilcsek Dániel (2067 Szárliget, Petőfi Sándor u. 92.) szám alatti lakost

választja meg.
szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0
Az elnökségi tagok megválasztásukat követően elvonultak, és megválasztották az elnököt
és az alelnököt:
Elnök: Szántai Edina (1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9.) szám alatti lakost;
Alelnök: Farkas Petra (2145 Kerpes, Sas út 15.) szám alatti lakost.
6/2012. (02.02.) sz. határozat:
Jelenlévők az Egyesület titkárává 6 szavazattal meghozott egyhangú, tartózkodás és
ellenszavazat nélküli döntésükkel 5 éves időtartamra megválasztotta:
Széplaki Szilvia (anyja neve: Szalay Anna) 1042 Budapest, István út 27/a szám alatti
lakos tagot.
szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0
5. napirendi pont: az új tisztségviselők adatival módosított alapszabály elfogadása
Szántai Edina közli, hogy az elnökségi tagok személyének változásával módosítani kell az
alapszabályt, és az aktuális adatokkal új, egységes keretbe foglalt alapszabályt kell létrehozni.
7/2012. (02.02.) sz. határozat:
A közgyűlés az egyesületi tagok az Egyesület módosított Alapszabályát elolvasást és
értelmezést követően – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott
határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik.
szavazatok: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0

A tagok utasítják Szántai Edina elnököt a fenti változások átvezetésére, egyidejűleg Szántai
Edina elnököt felszólítják, hogy a Közgyűlésen meg nem jelent alapító tagokat – a közgyűlés
jegyzőkönyvének másolatával - informálja a fenti változásokról.
Budapest, 2012. február 02.

…………………………………
Hudák Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő
……………………………………
Vilcsek Dániel
jegyzőkönyvvezető
……………………………………
Szántai Edina
elnök

………………………….
tanú
név: Széplaki Szilvia
lakcím: 1042 Budapest, István út 27/a

………………………
tanú
név: Biczók Gergely
lakcím: Szigetszentmiklós, Paptag utca 29.

