JEGYZÕKÖNYV

a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2008. május 31-én megtartott
KÖZGYÛLÉSÉRÕL

A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2008. május 31-én, 8.00-kor megkezdte közgyûlését a
Marczibányi Téri Mûvelõdési Központban.
Mivel a közgyûlés nem volt határozatképes, azaz nem jelent meg a tagság kétharmada, ezért
feloszlatták, és 8.30-kor újra összehívták.
A Közgyûlés levezetõ elnöke: Kaposi László – a Magyar Drámapedagógiai Társaság
elnöke
Jelen vannak:

egyesületi tag: 8 fõ
az elnökség részérõl:

Kaposi László elnök
Szakall Judit alelnök
Fodor Mihály
Zalavári András
Bethlenfalvy Ádám

A közgyûlés határozatképes.
A levezetõ elnök kérésére a közgyûlés szavazatszámlálót és jegyzõkönyv-vezetõt választ. A
levezetõ elnök Kondás Rékát kérte fel a posztra, aki ezt elvállalta. A közgyûlés nyílt
szavazással, egyöntetûen, tartózkodás nélkül elfogadta Kondás Rékát szavazatszámlálónak és
jegyzõkönyv-vezetõnek.
A levezetõ elnök két fõ jegyzõkönyv-hitelesítõt kér. Juszcák Zsuzsa és Szakall Judit
jelentkezik a feladatra. A közgyûlés a jegyzõkönyv hitelesítésére Juszcák Zsuzsát és Szakall
Juditot kézfeltartással megszavazza, tartózkodás nincs.
A levezetõ elnök ismerteti az elnökség javaslatát a közgyûlés napirendi pontjaira.
Napirendi pontok:
1. A 2007. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése, elfogadása.
A levezetõ elnök kérdésére, miszerint egyéb, a közgyûlés által megtárgyalandó napirendi pont
van-e, javaslat nem érkezik. A közgyûlés kézfeltartással szavaz. A közgyûlés megszavazza a
napirendet; tartózkodás, ellenszavazat nincs.
A levezetõ elnök megkezdi az elfogadott napirend tárgyalását:
1. napirendi pont
- Kaposi László, az egyesület elnöke ismerteti a 2007. évi közhasznúsági beszámolót.

A 2007. évi közhasznúsági beszámolót az Ellenõrzõ Bizottság tagjai, Hajós Zsuzsa, Szücsné
Pintér Rozália és Monzák Péter elõzetesen átvizsgálta, és azt írásban elfogadásra javasolta.
- Az elnökségi beszámoló elfogadása
A levezetõ elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a 2007. év közhasznúsági beszámolóját
ki fogadja el.
Kézfeltartással szavaz a közgyûlés: igen: 8 fõ, ellenszavazat: 0, tartózkodott: 0
A közgyûlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2007. évi közhasznúsági beszámolóját
elfogadta.
Napirenden kívüli felszólalások:
2. Szakall Judit, az egyesület alelnöke beszámol a 2008. évi, XVII. Országos Weöres
Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál eddigi eseményeirõl, számszerû adatokról.
A levezetõ elnök megköszöni a beszámolót.
Az ellenõrzõ bizottság elõzetesen javasolta az elnökségnek az ez évi Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál átalakított rendszerének minél szélesebb körû
kiértékelését.
Ledõné Dolmány Mária javasolja, hogy kérdõívek segítségével kérjünk információkat a
regisztrált csoportok vezetõitõl.
Zalavári András elnökségi tag felajánlja, hogy kiértékeli a beérkezett válaszokat.
3. Bethlenfalvy Ádám elnökségi tag
szervezetfejlesztést támogató pályázaton.
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A levezetõ elnök a közgyûlést bezárja.
Budapest, 2008. május 31.
A jegyzõkönyvet készítette:
……………………………
Kondás Réka
A jegyzõkönyvet hitelesnek nyilvánítom:

……………………………
Juszcák Zsuzsanna

……………………………
Szakall Judit

