
JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: 2011. szeptember 30-án, a Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület 
alakuló Közgyőlésén. 

Helyszín: 7346 Bikal, Rákóczi u. 22. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti alapító tagok. 
             
Kollár László köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a mai napra összehívott alakuló közgyőlés 
feladata a szervezet megalakításának kimondása, alapszabály elfogadása és a tisztségviselık 
megválasztása, tagdíj megfizetése módjának meghatározása.  
 
Ezt követıen Kollár László javaslatot tesz a levezetı elnökre, a jegyzıkönyvvezetıre és a 
hitelesítıkre. 

1/2011. (IX.30.) számú határozat 
 
Az alakuló közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással levezetı elnöknek Kollár 
Lászlót, jegyzıkönyvvezetınek dr. Szakács Lászlót, hitelesítıknek Vida Viktóriát és Jordánné Laufer 
Editet választotta meg. 

 
A jelenléti ív alapján levezetı elnök megállapítja, hogy a megjelentek száma megfelel a törvényi 
minimumnak, az egyesület megalakítható. 
 
A jelenléti ív alapján levezetı elnök megállapítja, hogy a közgyőlés megtartható. 
 

Ezután levezetı elnök javaslatot tesz a napirendre. 

 
2/2011. (IX.30.) számú határozat 

 
Az alakuló közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással az alábbi napirendet 
fogadta el: 
 
1., Az egyesület megalakulásának kimondása. 
2., Az alapszabály elfogadása 
3., Tisztségviselık megválasztása 
4., Tagdíj összegének meghatározása és fizetésének módja 
5., Egyebek 

 
3/2011. (IX.30.) számú határozat 

 
Az alakuló közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással a Castrum Noster 
Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület megalakulását kimondja. 
  
Ezt követıen levezetı elnök ismerteti az alapszabály-tervezetet.  
 
Az alapszabály tervezetet a tagok egymással megvitatják, értelmezik az alapszabály-tervezet 
tartalmát, majd ezt követıen levezetı elnök szavazásra teszi fel az alapszabály elfogadását. 

 
4/2011. (IX.30.) számú határozat 

 
Az alakuló közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással a mellékelt egységes 
szerkezető alapszabály-tervezetet elfogadja. 
 



Ezt követıen levezetı elnök javaslatot tesz a tisztségviselıkre. Az alapszabály szerint elnökséget 
(mely elnökbıl, elnökhelyettesbıl, gazdasági vezetıbıl áll) kell választani. 
 
Felsorolja a jelölteket és felkéri ıket, nyilatkozzanak, vállalják-e a jelölést, illetve felkéri a tagokat, 
mondják el véleményüket illetve ellenvéleményüket a jelöltekrıl. 
 
A jelöltek ellen nincs felszólalás, ık pedig egyenként arról nyilatkoznak, hogy megválasztásuk 
esetén vállalják a tisztséget. 
Kollár László elnökjelölt tájékoztatja az alakuló közgyőlést arról, hogy egy másik közhasznú 
egyesületben is ellátja az elnöki tisztet.  
Dr. Szakács László elnökhelyettes jelölt tájékoztatja az alakuló közgyőlést arról, hogy más 
közhasznú egyesületben is ellát tisztségviselıi tisztet. 
 
Határozathozatal következik. 

 
5/2011. (IX.30.) számú határozat 

 
Az alakuló közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, titkos szavazással 5 évre az alábbi 
tisztségviselıket választotta meg: 
az egyesület elnöke: Kollár László. 
az elnökség további tagjai: dr. Szakács László elnökhelyettes, Jordánné Laufer Edit gazdasági 
vezetı. 
 
Levezetı elnök javaslatot tesz a tagdíj mértékére és megfizetésének módjára. Felkéri a tagokat, 
mondják el véleményüket, illetve ellenvéleményüket a javaslatról.  
 
Kollár László javasolja a havi tagdíj mértékére 1.000.-Ft/fı/hó összeget.  
 
Az alapító tagok a napirendet megtárgyalták. 
 
Határozathozatal következik. 
 

6/2011. (IX.30.) számú határozat 
 
Az alakuló közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással 1.000.-Ft./ fı / hó  
összegő tagdíjat fogad el. A rendes tagok a tagdíjat kötelesek megfizetni készpénzben az egyesület 
pénztárába, illetve átutalással az egyesület bankszámlájára az egyesület jogerıs bírósági 
nyilvántartásba vételének napját követı hónap utolsó napjáig, majd ezt követıen minden hónap 
utolsó napjáig. 
 
Az egyesület elnöke a megválasztott tisztségviselık nevében megköszöni a bizalmat és több tárgy 
nem lévén a közgyőlést bezárta. 

Kmf. 
 

         
          Kollár László              dr. Szakács László 

levezetı elnök          jegyzıkönyvvezetı 
 

 
 
Vida Viktória         Jordánné Laufer Edit 

 
jegyzıkönyv hitelesítık 

 


