Közgyűlési jegyzőkönyv
amely felvételre került a 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54.. I. em. 9. szám alatti egyesületi
székhelyen a Szöveg Színház Színházi Egyesület 2014. június hó 19. napján 16:00 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. Biczók Gergely (anyja neve: Gergely Erika, lakcím: Szigetszentmiklós, Paptag u. 29.)
3. Bodó Edit (anyja neve: Molnár Edit, lakcím: 4032 Debrecen, Jerikó u. 22. )
4. Gulyás Ádám (anyja neve: Tomasovics Irén, lakcím: 1082 Budapest, Bródy Sándor utca
27. Fsz.8.)
5. Hudák Tibor (anyja neve: Kun Rozália, lakcím: 2800 Tatabánya, Réti út 44. fsz.2.)
6. Mokány Csaba (anyja neve: Koronczi Margit, lakcím: 1072 Budapest, Nyár u. 7.)
7. Szántai Edina (anyja neve: Varga Mária, lakcím: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9.)
8. Szántai Sándorné (anyja neve: Burai Irén, lakcím: 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 8. 3/12.)
9. Széplaki Szilvia (anyja neve: Szalay Anna, lakcím: 1042 Budapest, István út 27/a)
10.Vilcsek Dániel (anyja neve: Prohászka Gabriella, lakcím: 2067 Szárliget, Petőfi Sándor u.
92.)
valamint Horváth Csongor (lakcím: 3630 Putnok, Bányász út 48.) és Jámbor Kálmánné
Szilák Krisztina (lakcím: 1149 Budapest, Dongó u. 10.)
Szántai Edina elnök üdvözli a megjelenteket, és megállapította, hogy a meghívók kiküldése
szabályszerűen történt (kör e-mailben a Közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal), a
megjelölt időben 10 tag jelent meg. Szántai Edina megállapítja, hogy az Egyesület tagjainak
száma 12 fő, ezért a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés munkáját 16:30 órakor
megkezdte.
Napirend előtt:
1/2014. (06.19.) sz. határozat:
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.
szavazatok: igen: 10, nem:0, tartózkodott: 0

Napirendi pontok:
1. A tagdíjfizetésről való rendelkezés alapján a mentesítésekről való döntés
2. Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

3. Az Elnökség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
4. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása
2/2014 (06.19.) sz. határozat:
Jelenlévő tagok a fenti napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag – tartózkodás és
ellenszavazat nélküli határozatukkal- elfogadták, a Közgyűlés megkezdte annak
megtárgyalását.
szavazatok: igen: 10, nem:0, tartózkodott: 0
1. napirendi pont: A tagdíjfizetésről való rendelkezés alapján a mentesítésekről való döntés
Szántai Edina levezető elnök elmondja, hogy a tagok szóban jelezték neki, hogy megértették
az elmúlt (2014.05.20.) Közgyűlésen meghozott határozatot, mely szerint tagdíj fizetésére
kötelesek, de azt kérik a Közgyűléstől, hogy egyesületi munkájuk honoráriumából
mentesítsék őket az évre. A jelenlévő tagok megerősítik az elhangzottakat.
3/2014. (06.19.) sz. határozat
A javaslatot a Közgyűlés, a jelenlévő egyesületi tagok– egyhangú, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül meghozott határozatukkal – elfogadják és tudomásul veszik.
szavazatok: igen: 10, nem:0, tartózkodott: 0
2. napirendi pont: Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Szántai Edina ismerteti a Közgyűléssel a napirendi pontban szereplő Szervezeti és Működési
Szabályzatot, melyet másolatban valamennyi tagnak megküldött. Kéri a jelenlévőket, hogy
tegyék meg javaslataikat. A jelenlévők nem élnek a lehetőséggel.
4/2014. (06.19.) sz. határozat
A Közgyűlés a jelenlévő egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
meghozott határozatával – elfogadja és tudomásul veszi az Egyesület Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
szavazatok: igen: 10, nem:0, tartózkodott: 0
3. napirendi pont: Az Elnökség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Szántai Edina elnök ismerteti a Közgyűléssel a napirendi pontban szereplő Elnökség
Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet másolatban valamennyi tagnak megküldött. Kéri
a jelenlévőket, hogy tegyék meg javaslataikat. A jelenlévők nem élnek a lehetőséggel.

5/2014. (06.19.) sz. határozat
A Közgyűlés a jelenlévő egyesületi tagok – egyhangú, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
meghozott határozatával– elfogadja és tudomásul veszi az Elnökség Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
szavazatok: igen: 10, nem:0, tartózkodott: 0
4. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása
Szántai Edina elnök ismerteti a Közgyűléssel a napirendi pontban szereplő Felügyelő
Bizottság Ügyrendjét, melyet másolatban valamennyi tagnak megküldött. Kéri a jelenlévőket,
hogy tegyék meg javaslataikat. A jelenlévők nem élnek a lehetőséggel.
6/2014. (06.19.) sz. határozat
A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a Közgyűlés a jelenlévő egyesületi tagok egyhangú tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozatával – elfogadja és tudomásul
veszi.
szavazatok: igen: 10, 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 tagokat – a közgyűlés
jegyzőkönyvének
másolatával
informálja
a
fenti
változásokról.
Szántai Edina levezető elnök a Közgyűlést berekeszti.
Budapest, 2014. február 10.
……………………………….
Gulyás Ádám
jegyzőkönyvvezető

…………………………………
Vilcsek Dániel
jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………
Szántai Edina
levezető elnök

