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HATÁROZATOK TÁRA 
 
 

A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület (7346 Bikal, Rákóczi u. 22.) 
2013. évben 

a következı határozatokat hozta: 
 
 
 

1/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
A taggyőlés levezetı elnöknek Kollár Lászlót, jegyzıkönyvvezetınek dr. Berta Evelint, 
hitelesítıknek Kollár Márkot és Jordánné Laufer Editet választotta meg. 

 
 

2/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
A taggyőlés napirendje: 
 
A Pécsi Törvényszék által az egyesület részére 14.Pk.60.176/2011/4. szám alatt küldött hiánypótló 
végzés nyomán meghozandó döntések, az Alapszabály megfelelı módosítása. 
 
 
 

3/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
A taggyőlés az alapszabály 3.1-3.2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
3.1. Az Egyesület célja: 
Az Egyesület elsıdleges célja a középkor kultúrájának, illetve kiegészítı jelleggel a modern kor 
kultúrájának bemutatása elsısorban színházi, másodsorban hagyományırzı elıadások által. 
Az Egyesület további céljai a történelmi hagyományırzés Magyarországon, az épített és természetes 
környezet megóvása, állatmenhely létrehozása és fenntartása.  
A reneszánsz kor és a középkor világának felelevenítése és a kor kultúrájának, gasztronómiájának 
és harcmővészetének korhő bemutatása, a kultúra oktatása.  
Kapcsolatteremtés a magyarországi történelmi hagyományırzı civil szervezıdések között, a 
történelmi hagyományırzéssel foglalkozó egyéb civil szervezetek munkájának segítése, 
összehangolása, megjelenés elısegítése, arculat kialakítása, kommunikáció elısegítése.  
Kapcsolatteremtés hasonló tevékenységő külföldi szervezetekkel, közös projektek megvalósítása. 
Állandó szellemi és kulturális párbeszéd megvalósítása, a településekért és környékéért tenni akaró 
hagyományırzık közösségének megszervezése. 
Elhagyott, sérült házi, illetve nem háziasított állatok gondozása és ellátása, tartása. 
 
3.2. A 3.1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület fıbb tevékenységei: 
 
Az egyesület közhasznú kulturális tevékenységet folytat, tagsággal rendelkezik, de nem zárja ki, 
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hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Fıbb tevékenységek: 
a) a középkor kultúráját bemutató, ill. középkori szerzık mőveit feldolgozó színházi, zenei, 
opera elıadások és szabadtéri elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi utaztatása 
Az egyesület színházi elıadásainak célja elsısorban a középkori kultúra bemutatása, akár 
interaktív elıadások formájában is. Elıadásainak témáját és szereplıit ezért fıképp a középkorból 
és annak híres alakjai közül meríti, ill. a középkorban alkotó szerzık mőveit dolgozza fel. 
b) kortárs színházi, zenei, musical, opera, összmővészeti elıadások, szabadtéri színházi 
elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi utaztatása, hazai és nemzetközi mővészeti 
fesztiválok szervezése, népszerősítése 
Színházi tevékenységén belül az egyesület kortárs szerzık mőveit is bemutatja. 
c) a középkor kultúrájának bemutatásához kapcsolódóan történelmi hagyományırzés, az épített és 
természetes környezet megóvása, állatmenhely létrehozása és fenntartása. 
Az Egyesület a céljai elérése érdekében, a középkor kultúrájának bemutatására színházi 
elıadásokat és történelmi hagyományırzı bemutatókat tart. A történelmi hagyományırzéssel 
foglalkozó egyéb szervezetekkel kapcsolatot teremt, kulturális rendezvényeket, hagyományırzı 
fesztiválokat, bemutatókat szervez.   
Az egyesület a céljai elérését tanfolyamok, ismeretterjesztı elıadások megszervezésével, szakmai 
tanácskozásokon, konferenciákon való részvétellel valósítja meg, ismeretterjesztés céljából 
életmód-táborokat szervez és bonyolít, oktatási tevékenységével oktatási intézmények számára 
partnereként elısegíti a történelmi hagyományırzést, a képességfejlesztı oktatást. 
Állatmenhelyet üzemeltet elhagyott és/vagy sérült házi és nem háziasított állatok ellátására, 
tartására. 
d) Az általa végzett tevékenységrıl történı híradás, tevékenysége ismertetése, az általa támogatott 
kulturális célok erısítése érdekében az egyesület ismeretterjesztı kiadványokat (booklet, fotóalbum, 
könyv, CD, DVD) jelentet meg, gondoz és terjeszt. 
e) nemzetközi tevékenysége keretében kapcsolatteremtés hasonló tevékenységő külföldi 
szervezetekkel, csere-programok, közös pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok 
szervezése és fogadása. 
 
 
 

4/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
A taggyőlés az alapszabály 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
3.3. Az egyesület céljai elérése keretében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 7. pontjában elıírt kulturális szolgáltatást – ide tartozóan színházi 
elıadások tartását – mint közfeladatot látja el. 
 
 
 

5/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
A taggyőlés az alapszabály 13. pontját kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:  
 
Az egyesület ügyintézı és képviseleti szervének tagja a Ptk. 62.§ (5) bekezdése értelmében az lehet, 
a) aki legalább korlátozottan cselekvıképes, kivéve, ha a cselekvıképességét a bíróság a képviseleti 
joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 
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b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
c) aki 
ca) magyar állampolgár, vagy 
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 
 
 

6/2013. (05.06.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
A taggyőlés levezetı elnöknek Kollár Lászlót, jegyzıkönyvvezetınek dr. Berta Evelint, 
hitelesítıknek Kollár Márkot és Jordánné Laufer Editet választotta meg. 

 
 
 

7/2013. (05.21.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
A taggyőlés napirendje: 
 
1. Az egyesület 2012. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása. 
2. Az egyesületi tagdíj fizetési módjának módosítása. 
 

 
 

8/2013. (05.21.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
Az egyesület taggyőlése az egyesület 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 87.000,- Ft 
mérleg szerinti eredménnyel, a melléklet szerinti részletes adatokkal elfogadja.  
 
 
 
 

9/2013. (05.21.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
A tagdíjak beszedésének módját az egyesület akképp módosítja, hogy a havi 1000,- Ft-os tagdíj 
negyedévente, tehát 3000,- Ft/negyedév összegben kerüljön beszedésre, legkésıbb az adott negyedévek 
utolsó napjáig. A már befizetett tagdíjat visszakövetelni nem lehet. 
 

 
 

10/2013. (07.29.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 
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A taggyőlés levezetı elnöknek Kollár Lászlót, jegyzıkönyvvezetınek dr. Berta Evelint, 
hitelesítıknek Kollár Márkot és Jordánné Laufer Editet választotta meg. 

 
 

11/2013. (07.29.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
A taggyőlés napirendje: 
 
Az egyesület belsı szabályzatainak (szervezeti és mőködési szabályzat, pénzkezelési, számviteli, 
selejtezési, iratkezelési szabályzat, irattári terv) elfogadása. 
 
 
 

12/2013. (07.29.) számú taggyőlési határozat 
egyhangú döntéssel 

 
Az egyesület taggyőlése az egyesület belsı szabályzatait (szervezeti és mőködési szabályzat, 
pénzkezelési, számviteli, selejtezési, iratkezelési szabályzat, irattári terv) a jelen jegyzıkönyvhöz csatolt 
tartalommal elfogadja és 2013.08.01. napjától hatályba lépteti. 
 
 
 
 
 

 
 


