Timuriánus Egyház
___________________________________________________________________

Jegyzőkönyv
Készült: Budapesten, a 2011. június 3-án megtartott Egyházalapító gyűléséről
Jelen vannak:
Alapítók:

Halász Tamás – levezető elnök
Dr.Peller György - jegyzőkönyvvezető
Egyháztagok a jelenléti ív szerint.
Halász Tamás: Üdvözli az egybegyűlteket, és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2010.
szeptember 24-i alakuló gyűlés nem volt eredményes, a bíróság hiánypótlásra szólította fel az
egyházat, amelyet ismertet. A hiánypótlás alapján új alakuló gyűlés került összehívásra, hogy
a törvényi előírásoknak megfelelően megalakuljon az egyház. Megállapítja, hogy az alakuló
gyűlés - mivel több, mint 100 fő jelen van - megfelelő létszámmal rendelkezik ahhoz, hogy
megalakítsa a TIMURIÁNUS EGYHÁZAT. Kéri a megjelenteket, hogy hozzanak határozatot
az egyház megalakításáról és az alapszabály elfogadásáról. Jegyzőkönyvvezetőnek és
hitelesítőnek javasolja dr.Peller Györgyöt megválasztani.
Az alapító gyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
1/2011.(VI.03.)számú alakuló gyűlési határozat
Megjelentek ezúton – mivel a törvényes feltételek fennállnak megalakítják a TIMURIÁNUS EGYHÁZAT. Jegyzőkönyvvezetőnek és hitelesítőnek dr.Peller Györgyöt megválasztják.
Halász Tamás: Ismerteti az alakuló gyűlés részére az egyház alapszabályát, és kéri, hogy azt
fogadja el.
Az alapító gyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
2/2011.(VI.03.)számú alakuló gyűlési határozat
Az alakuló gyűlés a TIMURIÁNUS EGYHÁZ alapszabályát a
melléklet szerint elfogadja.
Halász Tamás: Tájékoztatja az alakuló gyűlést, hogy az alapszabály értelmében az Egyház
vezetőjét, a Spirituális Tanítót meg kell választani.
Dr.Peller György: Javasolja, hogy az Egyház Elnökének Halász Tamás urat, mint Spirituális
Tanítót válassza meg az alakuló ülés.
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Halász Tamás: Megköszöni a bizalmat, és kijelenti, hogy a TIMURIÁNUS EGYHÁZ
Spirituális Tanítói tisztségét elfogadja.
Az alakuló ülés – titkos szavazással - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
3/2011.(VI.03.)számú alakuló gyűlési határozat
Az a TIMURIÁNUS EGYHÁZ Spirituális Tanítójának Halász
Tamás urat megválasztja.
Halász Tamás: Megköszöni az egybegyűlteknek a bizalmat, és tájékoztatja az alakuló
gyűlést, hogy a törvény előírásai szerint az egyház képviseleti és ügyintéző szerveit meg kell
választani. Tájékoztatja az alakuló gyűlést, hogy az alapszabály értelmében a Beavatottak
Rendje az egyház ügyintéző szerve. Javasolja, hogy a Beavatottak Rendjébe Junger Endrét,
Tóth Gyulát és Pataki Lőrincet válassza meg az alakuló gyűlés.
4/2011.(VI.03.)számú alakuló gyűlési határozat
Az alakuló gyűlés a Beavatottak Rendjének tagjaiként Junger
Endre, Tóth Gyula és Pataki Lőrinc urakat megválasztja.
Halász Tamás: Tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy az alapszabály értelmében az egyház
legfőbb szerve a Konzíliumi Konvent, melyen az Egyház Beavatottak Rendjének tagjai és a
Tanítványok vesznek részt. Jelen pillanatban a Konzíliumi Konvent tagjai a Spirituális Tanító
és a Beavatottak Rendjének tagjai, így kéri, hogy ezek megválasztásáról hozzon határozatot
az alakuló gyűlés.
5/2011.(VI.03.)számú alakuló gyűlési határozat
Az alakuló gyűlés az egyház legfőbb szerveként a Konzíliumi
Konventet jelöli ki. Konzíliumi Konvent tagjaiként Halász
Tamás Spirituális Tanítót, valamint Junger Endre,Tóth Gyula és
Pataki Lőrinc urakat, a Beavatottak Rendjének tagjait
megválasztja.
Halász Tamás: A törvény előírásai szerint szükséges, hogy az alapítók nyilatkozzanak arról,
hogy az egyházat alapítói, mint azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából
hozták létre, mint önkormányzattal rendelkező Timuriánus Egyház, valamint arról, hogy az
egyház vallási tevékenysége az Alkotmánnyal nem ellentétes, és törvénybe nem ütközik.
Javasolja, hogy ezt határozatban mondja ki az alakuló gyűlés, illetőleg hatalmazza fel a
Spirituális Tanítót, hogy a határozat alapján az erről szóló nyilatkozatot aláírja..
6/2011.(VI.03.)számú alakuló gyűlési határozat
Az alakuló gyűlés
EGYHÁZAT alapítói,
gyakorlása céljából
rendelkező egyházat.

deklarálja, hogy a TIMURIÁNUS
mint azonos hitelveket követők, vallásuk
hozták létre, mint önkormányzattal
A TIMURIÁNUS EGYHÁZ vallási
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tevékenysége az Alkotmánnyal nem ellentétes, és törvénybe
nem ütközik.
Az alakuló gyűlés, felhatalmazza a Spirituális Tanítót, hogy
jelen határozat alapján az erről szóló nyilatkozatot aláírja..
Halász Tamás: Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, és felkéri dr. Peller Györgyöt, hogy
az Egyház alakuló ülésének jegyzőkönyvét készítse el, valamint gondoskodjon az Egyház
megalakításával kapcsolatos formaságok elintézéséről.
Miután több hozzászólás nem volt, a levezető elnök az alakuló gyűlést bezárta.
Pilisszentiván, 2011. június 3.

__________________________

___________________________

Halász Tamás

Dr. Peller György

Egyház Elnöke

Jegyzőkönyvezető, hitelesítő
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