JEGYZİKÖNYV
Készült: 2012. december 17-én 16.00 órakor a Castrum Noster Lovagrend Kulturális
Közhasznú Egyesület közgyőlésén.
Helyszín: 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok, ill. tagjelöltek.
Kollár László köszönti a megjelenteket és megnyitja a közgyőlést. Megállapítja, hogy jóval több
tag, mint a tagok 50%-a +1 fı jelen van, így a közgyőlés az alapszabály 9.2. pontja értelmében
határozatképes. Ezután javaslatot tesz a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és a hitelesítık
személyére, melynek nyomán a tagok egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák meg:
1/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat
A közgyőlés levezetı elnöknek Kollár Lászlót, jegyzıkönyvvezetınek Nagyági Bernadettet,
hitelesítıknek Vida Viktóriát és Jordánné Laufer Editet választotta meg.
--Ezután a levezetı elnök javaslatot tesz a napirendre, melynek nyomán a tagok egyhangúlag
meghozzák az alábbi határozatot:
2/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat
A közgyőlés napirendje:
1., Új tagok felvétele
2., Az alapszabály módosítása
3., Tisztségviselı választás
--Kollár László elmondja, hogy az egyesület
igazán beindítani. A bírósági bejegyzésre a
kapott az egyesület adószámot. A tagdíjak
tagdíjak ennek megfelelıen csak ebben
egyösszegben befizetésre.

tevékenységét az idei évben sajnos még nem sikerült
tavalyi év legvégén sor került, majd az idei év elején
befizetésére a tagok haladékot kaptak, a 2012-es évi
a hónapban kerültek december végéig bezárólag

Kollár László tájékoztatja a közgyőlést, hogy négy tag, dr. Gelencsér Betti, dr. Szakács László,
Szabó Péter Norbert és Király Róbert nyilatkozatban jelezte az egyesületbıl való kilépési
szándékát, melyet az elnök tudomásul vett. Tılük sajnos a tagdíjakat nem sikerült már beszedni.
Ezt követıen elmondja, hogy a jelenlévı dr. Berta Evelin és Kollár Márk viszont jelezték az
egyesületbe való belépési szándékukat. Tagjelöltségüket az egyesület tagjai közül Vida Viktória és
Jordánné Laufer Edit támogatják.
dr. Berta Evelin és Kollár Márk elmondja, hogy valóban be kívánnak lépni az egyesületbe, valamint
kijelentik, hogy az Egyesület céljait elfogadják, azokkal azonosulni tudnak, a célok
megvalósításáért tenni akarnak, az Alapszabályban foglaltakat elfogadják, és vállalják a tagdíj
megfizetését.
Kollár László megkérdezi a tagokat, hogy támogatják-e dr. Berta Evelin és Kollár Márk tagként
való felvételét, melyre a tagok egyhangúlag az ’igen’ választ adják. A kérdést ezután Kollár László
szavazásra bocsátja, melynek nyomán a közgyőlés egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
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3/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat
A közgyőlés dr. Berta Evelin (sz.: Dombóvár, 1983.01.28, an.: Kovács Jolán) 7200 Dombóvár,
Búzavirág u. 14. sz. alatti lakos, valamint Kollár Márk (sz.: Budapest, 1989.07.19., an.: KrahuleczLovász Ildikó) 2376 Hernád, Köztársaság u. 39/a. sz. alatti lakos tagjelölteket ezúton tagként
felveszi az egyesületbe.
Kollár László megállapítja, hogy dr. Berta Evelin és Kollár Márk ezennel az egyesület tagjai lettek.
---

Következı napirendi pontként Kollár László elmondja, hogy mivel az egyesület a jövı évtıl
leginkább a színházi elıadások tartását kívánja tevékenysége középpontjába állítani, szükségessé
vált a tevékenységi körök bıvítése, ill. az egyesület fıtevékenységének módosítása. Javasolja, hogy
az egyesület tevékenysége az alábbiakra módosuljon:

3. Az Egyesület célja és célja elérése érdekében folytatott tevékenysége:
3.1. Az Egyesület célja:
−
kulturális, azon belül mővészeti tevékenység; színházi, zenei egyéb mővészeti
elıadások tartása elsısorban a középkor kultúrájának bemutatására, másodsorban a
magyar kortárs színház és kortárs zene, kortárs opera, tánc, musical, összmővészeti
elıadások mindennemő formája, szabadtéri színházi elıadások (színházi, hagyományırzı
elıadások), mővészeti fesztiválok, ezek létrehozása, támogatása, hazai és nemzetközi
népszerősítése
−
az egyesület kulturális tevékenységéhez kapcsolódó mővészeti, hagyományırzı és
ismeretterjesztı kiadványok megjelentetése, gondozása, terjesztése
- nemzetközi tevékenység: kapcsolattartás hasonló tevékenységő külföldi szervezetekkel,
csere-programok, közös pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok szervezése
és fogadása
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, 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.
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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 tevékenység a 3.1. pontban rögzítettek szerint.
3.3.Az egyesület az alábbi közhasznú feladatokat látja el céljai elérése érdekében:
a) kulturális tevékenység,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c) kulturális örökség megóvása,
d) nemzetközi tevékenység
e) természetvédelem, állatvédelem,
f) környezetvédelem,
g) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység

A fentiek alapján az egyesület fıtevékenységét a TEÁOR szerint a 90.01 elıadó-mővészet fogja
képezni.
Kéri, hogy a tagok szavazzanak az új tevékenységi körök elfogadásáról, melynek nyomán a
közgyőlés egyhangúlag meghozza a következı határozatot:
4/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat
Az egyesület tevékenységi körei és az egyesület fıtevékenysége az alábbiakra módosul:
Az egyesület tevékenysége:
3 Az Egyesület célja és célja elérése érdekében folytatott tevékenysége:
3.1. Az Egyesület célja:
− kulturális, azon belül mővészeti tevékenység; színházi, zenei egyéb mővészeti elıadások
tartása elsısorban a középkor kultúrájának bemutatására, másodsorban a magyar kortárs
színház és kortárs zene, kortárs opera, tánc, musical, összmővészeti elıadások mindennemő
formája, szabadtéri színházi elıadások (színházi, hagyományırzı elıadások), mővészeti
fesztiválok, ezek létrehozása, támogatása, hazai és nemzetközi népszerősítése
− az egyesület kulturális tevékenységéhez kapcsolódó mővészeti, hagyományırzı és
ismeretterjesztı kiadványok megjelentetése, gondozása, terjesztése
- nemzetközi tevékenység: kapcsolattartás hasonló tevékenységő külföldi szervezetekkel,
csere-programok, közös pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok szervezése és
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fogadása
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, 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 tevékenység a 3.1. pontban rögzítettek szerint.
3.3.Az egyesület az alábbi közhasznú feladatokat látja el céljai elérése érdekében:
c) kulturális tevékenység,
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
e) kulturális örökség megóvása,
f) nemzetközi tevékenység
g) természetvédelem, állatvédelem,
h) környezetvédelem,
i) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység
--Kollár László elmondja továbbá, hogy az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre vonatkozó
korábbi törvények (1989. évi II. tv. és 1997. évi CLVI. tv.) hatályon kívül helyezése, a vonatkozó új
törvény hatályba lépése (2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról) és a Ptk. kapcsolódó módosítása miatt
szükségessé vált a korábbi alapszabály rendelkezéseinek az új jogszabályi rendelkezésekhez való
hozzáigazítása.
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Ennek nyomán javasol néhány egyéb módosítást is, melyeket a melléklet alapszabály módosítás
tartalmaz. Ennek szövegét ismerteti.
Javasolja, hogy a közgyőlés a korábbi alapszabályt teljes egészében helyezze hatályon kívül, és
helyébe a jelen jegyzıkönyvhöz csatolt alapszabályt léptesse. Ennek szövegét felolvassa.
A fentiek nyomán a közgyőlés egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat
A közgyőlés az egyesület alapszabályát teljes egészében hatályon kívül helyezi, és helyébe a
melléklet szerinti alapszabályt lépteti.
Az alapszabály-módosítás és a módosított, egységes szerkezető alapszabály szövege ezt követıen
aláírásra kerül.
--Kollár László ezt követıen elmondja, hogy mivel a kilépett dr. Szakács László egyúttal az egyesület
elnökhelyettese is volt, szükségessé vált új elnökhelyettes megválasztása. Az elızı határozat
nyomán elfogadott alapszabály módosított szövege szerint az egyesület elnökségét az elnök, az
elnökhelyettes és a titkár alkotja. Javasolja, hogy az eddigi gazdasági vezetı, Jordánné Laufer Edit
legyen az egyesület elnökhelyettese, titkárrá pedig a tagok válasszák meg az új tagként felvett dr.
Berta Evelint.
Felhívja a figyelmet arra is, hogy a módosított törvényi rendelkezéseknek és az alapszabály
módosított szövegének megfelelıen a közgyőlés elnevezése ezt követıen taggyőlés.
Jordánné Laufer Edit kijelenti, hogy a gazdasági vezetıi tisztségrıl lemond, és helyette elvállalja az
egyesület elnökhelyettesi tisztségét, melyeket csatolt nyilatkozatban is megerısít.
dr. Berta Evelin kijelenti, hogy a titkári tisztséget elvállalja.
A kérdést az elnök szavazásra bocsátja, melynek nyomán a taggyőlés titkos szavazással,
egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
6/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat
A közgyőlés az egyesület elnökhelyetteséül megválasztja Jordánné Laufer Edit tagot, titkárául pedig
dr. Berta Evelin tagot.
--Az egyesület elnöke megköszöni a tagok megjelenését, és további napirendi pontok híján a
közgyőlést 17.30 órakor bezárja.
Kmf.

Kollár László
levezetı elnök

Vida Viktória

Nagyági Bernadett
jegyzıkönyvvezetı

Jordánné Laufer Edit
jegyzıkönyv hitelesítık
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