
TAGGYULESI JEGYZOTONYV

amely kdszi.ilt a StudioArt Egyesiilet (szh.: 1033 Budapest, Meggyfa u.29. fsz., nyilvlrftaftilsi sz6ma:
13794, nyilvSntarthsfit vegzo bir6s6g: Fov6rosi Torv6nysz6k ) taggyril6s6n

A taggyfilds helye: 1033 Budapest, Meggyfa u.29.fsz.
A taggyril6s idopontja: 2013. mdjus 21.13.00 ora

A taggytil6s elnoke, T6th Gyula meg6llapitja, hogy a taggy6l6s a megjelent tagok szhmhra tekintettel
hatilrozatkepes, A csatolt jelenldti iv szerint jelen vannak: rendes tagok, (9 fo - a szavazati joggal
rendelkezo tagok 66Yo-a) pSrtol6 tagok (4 fo) a feliigyelo bizottsSg tagjai (2 fit), illetve dr. Hutter
Ambrus i.igyv6d/megh ivott.

1.1

T6th Gyula, az egyesiilet alelnokek6nt a megismdtelt taggyril6st megnyitja, majd rneg6llapitja,hogy az
hatSrozatk6pes.

Ezt kovet6en az alilbbiak szerint ismerteti a napirendi pontokat 6s javasolja azok elfogad5s6t.

A taggy(il6s napirendi pontjai:

1. levezeto elnok megvillaszthsa,
2. taggyril6sijegyzokonyv vezetoj6nek ds a hitelesito tagok megv6laszt6sa,
3. 2012. evi besz6mol6 megvitat6sa,- elfogad6sa,
4. 2012. evi kozhasznris5gi jelentds megvitat6sa,- elfogad6sa,
5. dontds 6ves tagdij m6rtdk6rol, fizet6s6rol
6. 2013. 6vi kolts6gvetds keretsz6mainak 6s elveinek meghathrozhsa,- megvitat6sa,-

elfogad6sa,
'7. egyebek

| 12013. (05.27.) sz. hathrozttz
A tagok egyhangri szavazdssal megvdlasztj6k levezetl elniiknek T6th Gyul6t,
jg9Vzdkiinywezet6nek dr. Hutter Ambrust, jegyz6kiinyv hitelesit6nek Vid6 Tamfst 6s Kapusi
Ev6t.
A taggytil6s egyhangri szavaz{ssal elfogadja az ismertetett napirendi pontokat.

2.t
Levezet5 elnok: eml6kezteti a jelenl6voket arra,hogy az egyesiilet 2012.6vi tev6kenys6g6rol sz6l6
beszSmol6t 6s az ehhez kapcsol6d6 kcizhasznris6gi melldkletet a tagok a taggyiildsi rneghiv6val
egy idej iil e g kezhez kaptSk.
A levezeto elnok felkdri feltigyelo bizotts6g tagSait, hogy sziimoljanak be eddig vdgzett
tev6kenys6giikrol, valamint a taggytilds szavazhsa elott v6lem5nyezzek az 6ves besz6mol6t 6s a
kozhasznris6gi j elentdst.

Ezt kovetoen a feltigyel6 bizottshg tagjai eleget tesznek a levezeto elnok felk6r6s6nek, besz6molnak a
testiilet eddigi mtikoddsdrol, tov6bb6 rdszletesen - j6v6hagy6 javaslat rnellett - vdlemdnyezik az
egyesiilet 2012. evi egyszertisitett beszrimol6j6t ds kozhas zn:f;sirgi mell6kletdt.
Az elh an gzoltakh o z h o zzhszol\s n em 6rke z ik,

A levezet6 elnok felhivja ajelen l6vo tagokat, hogy esetleges k6rddseiket tegy6k fel.

Az 6ves besz6mol6 6s a kdzhasznris6gi mell6klet megvitat6sa uthn, a levezeto elnok javasolja a
taggyril 6snek azok el fogad6s6t.

A taggyfil6s nyilt szavaz6ssal, k6zfeltart6ssal, egyhangrilag (ellenszavazat es tartozkod6s n6lktl) az
al 5bb i h athr ozatot ho zza'.



2|2013. (05.27.) sz.h^throz t.
A taggyiil6s elfogadja az egyesiilet 2012. 6vi egyszeriisitett beszimol6jft 6s kiizhasznfrsigi
me116klet6t.
A taggyiil6s a feliigyel6 bizottsfg beszimol6jht,tovhbbh a2012.6vi egyszertisitett beszdmol6 6s
kiizhasznfsfgi mell6klet kiir6ben kifejtett v6lem6ny6t tudomfsul veszi.

levezetoelnok javasolja, hogy az egyestilet 2013. evitagdijatov6bbra is 20.000,- Ftltaglivrn6rtdkben
kertiljtin meghatilrozhsra, azzal,hogy aA a tagok legk6sobb 2013.01 .24. napj6ig kotelesek az egyesiilet
rendell<ez6sdre bocs6tani.

A levezeto elnok az al6bbiak szednt ismerteti az egyeslilet 2013.6vi kolts6gvet6s-tervezet6t, rnajd
j avasolja annak elfogadds6t.

A 2013. 6vi miikoddsi kolevt mu telvezet
{z Esyesiilet bev6telei

Ert6kesitds Srbev6tele 3.000.000.- Ft
'l' 6m o gat6s ok, p 6ly ilzatok 2.000.000,- Ft
Tagdl 240.000.- Ft

Jsszes bev6tel 5.240.000.- Ft

tz Bgyesiilet kiadisai
Kozhaszn [r tev6kenys6g r6fordit6sai 5.000.000.- Ft
[Jgyviteli kolts6eek 240.000.- Ft

)sszes kiad6s 5.240.000.- F't

A taggyitlds a javaslat megvitatdsa ut6n nyilt szavazhssal, kdzf-eltart6ssal, egyhangflag (ellenszzrvazat
ds tart6zkod 6s n 6 I kti | ) me gh ozta az alilbbi hathr ozatot:

3 12013. (05.27.) sz. hathr ozatz
A taggyiil6s az egyesiilet tagdijit a 2013.6vre 20.000 ,- Ftltagl0v iisszegben dllapitja meg. A tagtlij
esed6kess6ge 2013. jrilius 24.
A taggyiil6s elfogadja a StudioArt Egyestilet 2013.6vi kiilts6gvet6s6t.

4./
Levezeto elnok a jelenl6v6 tagokat megk6rdezi, hogy az eddig tSrgyalt napirendi pontokon kiviil
kiv6nnak-e valamilyen k6rd6st a taggyfldsen most megt6rgyalni.

A tagol< kijelentik, hogy k6rd6siik nincs, egy6b napirendi pont tilrgyalilsht nem kdlik.

Levezeto elnok a taggyfil6st 14 6ra 50 perckor berekeszti.
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