
JEGYZŐKÖNYV 
a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2010. május 28-án megtartott 

KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 

 

 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) 2010. május 28-án, 15.00-kor megkezdte 

közgyűlését a Marczibányi Téri Művelődési Központban (Budapest, Marczibányi tér 5/a). 

 

Mivel a közgyűlés nem volt határozatképes, azaz nem jelent meg a tagság kétharmada, ezért 

feloszlatták, és 15:30-kor újra összehívták. 

 

Az elnökség részéről jelen vannak: Kaposi László, Zalavári András, Bethlenfalvy Ádám, Kaposi 

József, Tegyi Tibor, Trencsényi László 

 

A Közgyűlés levezető elnöke: Zalavári András, az MDPT alelnöke. 

Az ellenőrző bizottságot Monzák Péter képviseli. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő Szakall Judit, Bethlenfalvy Ádám 

 

Jelen vannak: 

    Egyesületi tag: 10 fő 

    Az elnökség részéről: Kaposi László, elnök 

       Zalavári András, alelnök 

              Bethlenfalvy Ádám        

      Kaposi József 

       Tegyi Tibor 

Trencsényi László 

          

A közgyűlés határozatképes. 

 

A levezető elnök kérésére a közgyűlés szavazatszámlálót és jegyzőkönyv-vezetőt választ. A 

levezető elnök Kondás Rékát kérte fel a feladatra, aki ezt elvállalta. A közgyűlés nyílt szavazással, 

egyöntetűen, tartózkodás nélkül elfogadta Kondás Rékát szavazatszámlálónak és jegyzőkönyv-

vezetőnek. 

 

A levezető elnök ismerteti az elnökség javaslatát a közgyűlés napirendi pontjaira. 

 

Az elnökség által javasolt napirendi pontok 

 

1./ A közgyűlés napirendjének megszavazása 

2./ Közhasznúsági beszámoló és mérleg megvitatása, elfogadása 

3./ Jelölőbizottság választása (idén novemberben új elnökséget választunk) 

4./ Aktuális ügyek megbeszélése 

 

1.) A közgyűlés napirendjének megszavazása 

 

- A levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendet. 

Kézfeltartással szavaz a Közgyűlés: elfogadja: 10 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs. 

 

Határozat: A Közgyűlés a napirendet 10 fő igen szavazattal elfogadta. 

 



      

2.) A 2009. évi közhasznúsági beszámoló és mérleg ismertetése, megvitatása, elfogadása 

 

- Kaposi László, az egyesület elnöke ismerteti a 2009. évi közhasznúsági beszámolót. 

A 2009. évi közhasznúsági beszámolót – az elnökségen kívül – az Ellenőrző Bizottság előzetesen 

átvizsgálta, és elfogadásra javasolta. 

 

A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a 2009. év közhasznúsági beszámolóját ki 

fogadja el. 

 

Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: igen: 10 fő, ellenszavazat: 0, tartózkodott: 0 

 

Határozat: A közgyűlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2009. évi közhasznúsági 

beszámolóját elfogadta. 

 

3.) Jelölő bizottság választása (idén novemberben új elnökséget választunk) 

 

 - Mivel a novemberi közgyűlésen új elnökséget választ a közgyűlés, jelölő bizottságot kell 

felállítani. Zalavári András javasolja jelölőbizottsági tagként Nánási Sándort, Püspöki Pétert, 

Horváthné Árvai Máriát, Vatai Évát, Kis Tibort, Nyári Arnoldot, Török Lászlót és Rudolf Ottónét 

mint a jelölő bizottság elnökét. 

A jelölő bizottság felállításának célja az előkészítés.  

A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést, ki fogadja el a fenti összetételű jelölőbizottságot.. 

 

Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: igen: 10 fő, ellenszavazat: 0, tartózkodott: 0 

 

Határozat: Egyhangú döntéssel az elnökség jogot szerez arra, hogy a javasolt személyeket 

felkérje a jelölőbizottság munkájában való közreműködésre. 

 

4.) Aktuális ügyek megbeszélése 

 

- Kaposi József beszámol a közgyűlés résztvevőinek arról, hogy MAGYAR KÖZLÖNY  2010. évi 

78. számában megjelent az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V. 13.) OKM rendelete a 

2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 

A rendelet 2. mellékletében az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és 

finanszírozott tanulmányi versenyek között szerepel a DRÁMA országos középiskolai tanulmányi 

verseny. 

- Kaposi László beszámol a közgyűlés résztvevőinek a XIX. Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Fesztivál előkészületeiről. 

 

A levezető elnök a közgyűlést bezárja. 

 

Budapest, 2010. május 28. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kondás Réka 

 

A jegyzőkönyvet hitelesnek nyilvánítom: 

 

 ……………………………              …………………………….   

        Bethlenfalvy Ádám                Szakall Judit 


