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TAGGYULESI JEGYZOKONYV
amely k6sziilt a StudioArt Egyesiilet (szh.: 1033 Budapest, Meggyfa v 29. fsz., nyilvSntartSsi sz6ma:
I 3 7 9 4, ny ilv fintarthsht v 69zo bir6s6g : FovSros i Torv6nysz6k ) taggyrilds 6n

A taggyril6s helye: 1033 Budapest, Meggyfa u.29. fsz.
A taggyril6s idopontja: 2014.fiprilis 18, 13.00 6ra

A taggyril6s elnoke, T6th Gyula meg6llapitja, hogy a taggytil6s a megjelent tagok sz6m6ra tekintettel
hathrozatkdpes. A csatolt jelenl6ti iv szerint jelen vannak: rendes tagok, (10 fo - a szavazati joggal
rendelkezo tagok 83,1%o-a) pdrtol6 tagok (0 fo) a feliigyelo bizottsSgtagai (2 fo), illetve dr. Hutter
Ambrus iigyvdd/meghivott.

r.l
T6th Gyula, az egyesiilet alelnokek6nt a megismetelttaggyildst megnyitja, majd meg|llapitja,hogy az
hat6rozatk6pes.

Ezt kovetoen az alftbbiak szerint ismerteti a napirendi pontokat

6s

javasolja azok elfogadSs6t.

A taggyrilds napirendi pontjai:

l.
2.
3.
4.

levezeto elnok megvillasztilsa,
taggyril6si jegyzokonyv vezetojdnek 6s a hitelesitd tagok megvillasztilsa,
a feliigyel6 bizoltshg 6ltal v6lem6nyezett2013. evi besz6mol6 rnegvitat5sa,- elfogad6sa,
a feliigyelo bizotts6g 6ltal v6lemdnyezett 2013. 6vi kozhasznris6gi jelentds megvitatSsa,elfogad5sa,

5. az egyestilet elnok6nek,
6.
1.

alelnok6nek, titk6r6nak 6s

a

feltigyelo bizoltshg tagjainak

tiszts6giik megrij it6sa
dont6s 6ves tagdij m6ft6kdrol, fizetdserol

2014.

dvi

kolts6gvet6s keretsz6mainak

6s elveinek

meghathrozhsa,- megvitat6sa,-

elfogadSsa,

8.
9.
I

2014.03.15-6nhat6lyba l6pett fij Ptk.;
egyebek

/2414. (04. 1 8.) sz. htthr ozatz

A tagok egyhangf szavazfssal megvflasztjik levezetf elniiknek T6th Gyul6t,
jgSVz6kiinywezet6nek dr. Hutter Ambrust, jegyz6kiinyv hitelesit6nek Vid6 Tamdst 6s Kapusi
Evht.
A taggytil6s egyhangrl szavazissal elfogadja az ismertetett napirendi pontokat.
2.1

Levezeto elnok: eml6kezteti a jelenldv6ket affa, hogy az egyesiilet 2013. 6vi tev6kenys6gdrol sz6l6
besziimol6t 6s az ehhez kapcsol6d6 kozhasznris6gi melldkletet a tagok a taggyril6si meghiv6val
e

gyidej rileg kezhez kapt6k.

A

levezeto elnok felk6ri feliigyel6 bizotts6g tagait, hogy sz6moljanak be eddig vlgzelt
tevdkenysdgiikrol, valamint a Iaggyrj'lls szavazilsa elott fj6lag ismertess6k a korSbban m6r
vdlem6nyezett 6ves besz6mol6 6s a kozhasznris6gi jelentds kordben kifejtett 6ll6spontjukat.
Ezt kovetoen a feliigyelo bizotts6g nevdben elj6r6 FB tag eleget tesz a levezeto elnok felk6rdsdnek,
besz6mol a testtilet eddigi mrikod6s6rol, tov6bbS fj6lag eloadja az egyestilet2013.6vi egyszeriisitett
besz6mol6ja 6s kozhasznrisSgi mell6klet kapcs6n kialakitott - j6v6hagy6 javaslattal ell6tott feliigyel6bizotts6gi v6lem6nyt.
Az elhangzottakho z ho zzSszol|s nem drkezik.

A levezet6 elnok felhfvja ajelen l6v6 tagokat, hogy esetleges k6rd6seiket tegy6k fel.

Az 6ves besz6mol6 6s a

kozhasznrisAgi melldklet megvitat6sa ut5n,

2. oldal, dsszesen:

3

a levezet6 elnok javasolja

a

taggytildsn ek azok elfogad6s6t.

A taggytil6s nyilt
al6bb

i hathr o zatot

szavazSssal, k6zfeltartdssal, egyhangrilag (ellenszavazat 6s tart6zkod6s
ho zza

n6lkiil) az

:

1 8.) sz. hathr ozatz
taggyiil6s elfogadja az egyesiilet 2013. 6vi egyszeriisitett beszimol6jdt 6s kiizhasznfsfgi
mell6klet6t.
A taggyiit6s a feliigyeld bizottsdg beszdmol6jht,tovhbbh a2013.6vi egyszerffsitett besz6mol6 6s
kiizhasznrisdgi mell6klet kiir6ben kifejtett v6lem6ny6t tudomfsul veszi.

2 12014. (04.

A

levezeto elnok: ismerteti a tagokkal, hogy a Fov5rosi Torv6nyszdk 9.Pk.61.09 9l2X0g17.sorsz6m alatti
vegzese 20f3.04.19-dn emelkedett jogerore. Ide kapcsol6d6an levezeto elnok ismerteti a taggyril6ssel
az egyestilet Alapszabhly6nak 4.2.1.,4.3.1. valamint az 5.I., 5.2.,5.3. pontjait, majd javasolja a
tagoknak, hogy az egyesiilet elnoksdgdnek, ill. a feliigyelo bizottshghnak eddigi tev6kenys6g6t fogadja
el, ill. hagyja j6v6.Levezeto elnok javasolja a taggyrildsnek, hogy az egyesi.ilet megv6lasztoltvezetl
tisztsdgviseloit 6s a feli.igyelo bizotts6g tagait, azokijrav|laszthsi.al erositsdk meg e tiszts6gtikben.
3

/2014. (04.18.) sz. hathrozat:

A

taggyffl6s egyhangrilag elfogadja a levezet6 elniik javaslatait. A taggyffl6s az egyesiilet
elniiks6g6nek, ill. a feliigyel6 bizottsigdnak eddigi tev6kenys6g6t j6v6hagy6lag veszi tudomfsul.
A taggyiil6s az egyesiilet elniiks6g6t (T6th Gyula alelniik, Vid6 Tam6s elniik, Kapusi Eva titkir)
- tiszts6giikben meger6sitve - tovdbbi 1 6v id6tartamra az egyesiilet vezet6 tiszts6gvisel6iv6
vdlasztja.
A taggyiit6s egyhangrilag elfogadja az egyesiilet feltigyel6 bizottsdg6nak tagiainak eddigi
munkdjft ill. a tudomfsul v6tel mellett egyhangflag foglal 6ll6st a feliigyeldbizottsdgi tagok
(Fityus J6zsef 6s D6ri Eva) e jogviszonyinak tovdbbi I 6vre tiirt6n6 megrijitfsdr6l.
4.1

Levezeto elnokjavasolja, hogy az egyesiilet2014.6vitagdijatov6bbra is 20.000,- Ftltagl6v m6rt6kben
kertiljon meghatinozhsra, azzal,hogy azt a tagok legk6sobb 2014.07 .24. napj6ig kotelesek az egyesiilet
rendelkez6s6re bocs6tani.

A

levezeto elnok az alSbbiak szerint isrnerteti az egyesiilet 2014. dvi koltsdgvet6s-tervezet6t, majd

j avasolj a annak elfogad5sSt.

420 14. 6v i mrikoddsi koltse
\z Egyesiilet bev6telei

tervezet:

Arbevdtel (iesv 6rbev6tel)

632,426e -Ft
504.200e - Ft
240e -Ft
385,719e- Ft
1522.385e- Ft

T6tno gat6s ok. p 6ly Szatok

Taedii
{fihozat2013-rol
)sszes bev6tel
Az Esyesiilet

kiadisai

Kozhasznri tev6kenys6s r6fordit6sai
Usyviteli kdlts6eek
Jsszes

kiadis

dtvitet 2015-re
A taggyfil6s a javaslat megvitatSsa ut5n nyilt
6s tart6zkod6s n6lki.il) meghozta az

1.172385e - Ft
2000e - Ft
1.174.385e - Ft
348.000e Ft
szavazhssal, k6zfeltart6ssal, egyhangrilag (ellenszavazat

alilbbihathrozatot:

18.) sz. hathrozatz
A taggyffl6s az egyesiilet tagdijht a 2014.6vre 20.000 ,- Btltaglfv iisszegben dllapitja meg. A tagdij
4 12013. (04.

esed6kess6g e 2014. j flius 24.

3. oldal,Osszesen: 3

A taggyffl6s elfogadja a StudioArt Egyesiilet 2014.6vi kiilts6gvet6s6t.
-Levezeto

elnok:

A

2014.03.15-6n hat6lyba l6pett

fj

Ptk. Az nj PolgSri torvdnykonyv (Ptk.) adta

szab6lyokat hat6lybal6p6se ut6n alakul6 szervezetekre kell alkalmazni. A m6r miikod6k a Ptk.
hat6lybal6p6se ut6ni elso l6tesit6okirat- m6dosit6ssal egyidejrileg, de legk6sobb 2016. m6rcius 15-6t61
kotelesek az irj Ptk. rendelkez6seivel osszhangban 5116 tovSbbmrikod6s6rol donteni, es az errol szolo
dont6 shoz6 szervi hathr ozatot a nyilvSntart6 bf 16 s 6ghoz benyfi tani.
El6bbi idopontot kovetoen a szervezet ldtesito okirata nem taftalmazhat a Ptk. rendelkezdseivel
osszhangban nem 6116 rendelkez6st.

Nern kell m6dositani az alapszab6lyt abb6l az okb6l, hogy az tartalmazza az egyesiilet alapit6
tagjainak nev6t, 6s azok lak6helydt vagy sz6khelydt, valamint azdrt, mert abban olyan hivatkoz6sok,
utalSsok 6s elnevezdsek szerepelnek, amelyek a Ptk. 6s a l6tesito okirat 1artalmfit 6rint6 m6s torvdny
rendelkezdseinek m6r nem felelnek meg. Ha azonban a l6tesito okirat egy6b okb6l m6dosul, a
szerv ezet az ily en v6ltoz6s okat i s kote le s azon 6tv ezetn|
5 /2013. (04. 1 8.) sz. hathrozat:
A taggyiil6s alevezet6 elniik tfj6koztathsdt egyhangrilag tudomfsul veszi.

6.1

Levezeto elnok a jelenl6v6 tagokat rnegk6rdezi, hogy az eddig thrgyalt napirendi pontokon kiviil
kivSnnak-e valamilyen k6rddst a taggyrildsen most megt6rgyalni.
A tagok kijelentik, hogy k6rd6si.ik nincs, egy6b napirendi pont t6rgyal6s6t nem kdrik.
Levezeto elnok

a

taggyiil6st 15 6ra 50 perckor berekeszti.

k.m.f.

Dr.

mbrus

jkv. vezeto

Vid6 TamSs
kv. hitelesito/egyesi.ilet elnoke

j

j

kv hitelesit6/egyesiilet titk6ra

1);

Fityus j6zsef

feliigyelo bizotts6gi tag

feliigyel6bizotts6gi tag

StudioArt Egyesi.ilet Taggyff l6se
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LAKCIM

ALA|RAS

Csepregi Gyula

2092 Budakeszi. Erd6 u.1441a.

2)

Dr. Friss G6bor

1025 Budapest, Utas u. 15.

3)

GAtos lv6n

1037 Bp., Gsillagszem u. 22.

1117 Budapest, Galamb6c u. 34.

5)

PAlfalvai Rita

2100 Gddttll6 Kereszt u 8.

o)

Raduly R6bert

2100 Gddoll6 Kereszt u 8.

Wtz-dn

1122Bp., Peth6nyi u.4.

1131 Budapest, Keszkenci utca 11.

8)

Szab6 Rita

e)

T5th Gyula

1061 Bp., Paulay Ede u. 57.

1o)

Varga G6bor

2740 Abony, Vas0t rit

Veresn6 Bodo Magdolna

2173 Kartal Kod

vid6 Tam{s

2100 GOdollS Kcreszt u 8.
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