
MELLÉKLET A SZÖVEG SZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET 

KÖZGYŰLÉSÉHEZ 

HATÁROZATOK: 

21/2009 (11.09.) sz. határozat: A Közgyűlésen a megtárgyalandó napirendi pontokat a 

megjelentek egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül- elfogadták, ezért a Közgyűlés 

munkáját 18:00 órakor megkezdte. 

22/2009 (11.09.) sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag hitelesítő tagnak Pataki Bernadett 

és Császár Réka tagokat választják meg. 

23/2009 (11.09.) sz. határozat: 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.” 

 

24/2009 (11.09.) sz. határozat: 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.” 

 

25/2009 (11.09.) sz. határozat: 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.” 

 

 

26/2009 (11.09.) sz. határozat: 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.” 

 

27/2009 (11.09.) sz. határozat: 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. 

 

 

 

 

 

 


