JEGYZİKÖNYV
Készült: 2013. május 21-én 18.00 órakor a Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú
Egyesület taggyőlésén.
Helyszín: 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok.
Kollár László köszönti a megjelenteket és megnyitja a taggyőlést. Megállapítja, hogy több mint a
tagok 50%-a +1 fı jelen van, így a taggyőlés 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:
6/2013. (05.21.) számú taggyőlési határozat
A taggyőlés levezetı elnöknek Kollár Lászlót, jegyzıkönyvvezetınek dr. Berta Evelint,
hitelesítıknek Kollár Márkot és Jordánné Laufer Editet választotta meg.
--Ezután a levezetı elnök javaslatot tesz a napirendre, melynek nyomán a tagok egyhangúlag
meghozzák az alábbi határozatot:
7/2013. (05.21.) számú taggyőlési határozat
A taggyőlés napirendje:
1. Az egyesület 2012. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása.
2. Az egyesületi tagdíj fizetési módjának módosítása.
--Az 1. napirendi pont keretében Kollár László ismerteti az egyesület 2012. évi mérlegbeszámolóját
és közhasznúsági mellékletét. Az egyesület mérleg szerinti eredménye 87.000,- Ft. Bevétele
kizárólag a tagdíjakból származott, kiadásai pedig csak adminisztratív jellegőek voltak.
Azzal a tagok is tisztában vannak, hogy a tavalyi évben az egyesület mőködését nem sikerült igazán
elindítani, így a közhasznúsági mellékletben is csak ezt a tényt lehet rögzíteni. Ez a helyzet
szerencsére az idei évtıl már megváltozott.
Javasolja, hogy a taggyőlés a mérleget és a közhasznúsági mellékletet az ismertetett, a jelen
jegyzıkönyvhöz csatolt tartalommal fogadja el.
A fentiek nyomán a tagok egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák meg:
8/2013. (05.21.) számú taggyőlési határozat
Az egyesület taggyőlése az egyesület 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 87.000,- Ft
mérleg szerinti eredménnyel, a melléklet szerinti részletes adatokkal elfogadja.

--Kollár László ezután átadja a szót az egyesület titkárának, dr. Berta Evelinnek, aki ismerteti az
elnökség azon elıterjesztését, miszerint az egyesületi tagdíj beszedése akképp módosuljon, hogy a havi
1000,- Ft negyedévente kerüljön beszedésre, tehát 3000,- Ft negyedévente, legkésıbb az adott negyedévek
utolsó napjáig. A már befizetett tagdíjat visszakövetelni nem lehet. Ez kicsit kevesebb adminisztrációval és
adminisztratív kiadással járna az egyesület részére. Az alapszabály szövegét ez nem érinti, annak módosítása
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tehát emiatt nem szükséges.
A tagok a fentieket megtárgyalták, majd egyhangúlag meghozták a következı határozatot:

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

---

Az egyesület elnöke megköszöni a tagok megjelenését, és további napirendi pontok híján a
taggyőlést 19.00 órakor bezárja.
Kmf.
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