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Napirendi pontok: 

1.Köszöntés – Dr. Szabó Irén elnök 

2-4. napirendi pontokat levezeti: Kelecseny Mónika elnökségi tag 

2. Jegyzőkönyv-vezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.  

3. Napirendi pontok ismertetése, javaslat esetén új napirendi pontok felvétele 

4. A 2015. évi közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása 

5. A 2016-os ünnepi év programjának megbeszélése – Dr. Szabó Irén elnök 

 

 2016: 20 évesek vagyunk. Összefoglalás, továbblépés.  

 Tisztújítás 2017-ben 

 2016 tagság revízió  

 Tagdíj befizetés 

 Éves program, Hanna levelét felolvasni 

 Munkacsoportok létrehozása 

7. Egyéb 

 

 

1. Elnöki köszöntő 

Az elnöki köszöntés után a Társaság elnöke megállapította, hogy a Társaság közgyűlése nem 

határozatképes. A közgyűlési szavazás elhalasztását javasolja 15 perccel. Javaslatát a 

közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, így a közgyűlés 16 óra 45 perckor folytatódott. 

 

2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 

A levezető elnök betegségére hivatkozva felkérte Kelecseny Mónikát a Társaság ügyvezető 

elnökét a 2-4. napirendi pontok levezetésére. Kelecseny Mónika javaslatot tett a 

jegyzőkönyvvezető személyére (Lastóczkiné Kájel Gabriella), melyet a közgyűlés egyhangú 

szavazással elfogadott. 

Kelecseny Mónika javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére (Kőszeginé Tóth Judit, 

és Feczkó Ágnes). A javaslatot közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

3. A napirendi pontok elfogadása 

Kelecseny Mónika ezután ismertette a Közgyűlés napirendi pontjait, majd a napirend 

elfogadását javasolta. A napirendet a Társaság közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta, 

egyéb javaslat a napirend kiegészítésére nem érkezett. 

 

4. A 2015. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása 

Az ellenőrző bizottság megvizsgálta a Társaság 2015. évi pénzügyi anyagát, erről 

jegyzőkönyvet készítettek. A bizottságot Poncsák Ferenc képviselte, aki ismertette az 



ellenőrző bizottság jegyzőkönyvet. Elmondta, hogy átnézték a 2015. évi könyvelést, és 

megállapították, hogy a főszámok egyeznek. Megállapítottak egy 3000 Ft-os eltérést, amit 

egyeztetni kell a könyvelővel, majd javítani a pénzügyi beszámolóban. Az ismertetés után a 

Társaság pénzügyi beszámolóját elfogadásra javasolta ezzel a kiegészítéssel, a 2015. évi 

pénzügyi jelentését az ellenőrző bizottság jegyzőkönyvével együtt a közgyűlés egyhangú 

szavazással elfogadta. 

 

Kelecseny Mónika ezután ismertette a Társaság 2015. évi közhasznúsági jelentését. 

Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a közhasznúsági jelentést. A közgyűlés 

mindkettőt egyhangú szavazással elfogadta. 

 

5. A 2016-os ünnepi év programjának megbeszélése – Dr. Szabó Irén elnök 

A Társaság 2016-ban 20 éves lesz. Az elnök ismertette a Társaság 2016-os programtervét. 

Elmondta, hogy januárban kétszer ült össze az elnökség, röviden összefoglalva, hogy miről is 

volt szó. Az egyik fontos téma volt, hogy 2017-ben tisztújítás lesz a Társaságban. Az elnök 

elmondta, hogy már egy éve érleli a gondolatot magában, és most megerősödött benne, hogy 

2017-től nem vállalja az elnöki tisztséget. Nem tudja tovább vállalni, de az elnökség 

egyöntetű döntése volt, hogy várjuk meg a hivatalos tisztújítást, akkor úgyis bármelyik vezető 

tisztségviselő lemondhat. Ezt elő kel készíteni ebben az évben. Tovább kell folytatni 

megújulva a korábban elkezdett munkát, a felépített értékeket át kell adni, azért, hoyg 

kinőhessen az új elnökség.  

A jubileum jó alkalom arra, hogy összegzés szülesse, új dolgokat vezethessünk be. Fontos a 

váltás.  

A másik fontos dolog, amiről az elnökségi üléseken szó volt, az a munkacsoportok 

kialakítása. Két munkacsoport biztosan lesz: az egyik a pünkösdi felvonulás szervezésére, a 

másik pedig a tervezett utazások megszervezésére. (Szent Erzsébet zarándoklat szent Erzsébet 

nyomában). 

Felvetődött a nyári táboroztatás gondolata, ehhez szervezőt keresünk. Ha valaki elvállalja, 

hogy szervezi, akkor lehet ilyen tábor is.  

Az elnök felolvasta Szathmáry-Király Hanna alapító tag levelét, amely számos javaslatot 

tartalmazott (tagság-bővítés, a lelkiség továbbvitele, stb…) 

Tervezzük a Társaság lelki megújítását – Szent Erzsébet Kovásza rendezvénysorozat: Most 

ebben az évben 4 alkalom lenne (március 8., április 12, augusztus 9, október 11). A 

programok 17 órakor kezdődnek.  

Szervezett kirándulás: Két kirándulás lenne. Egy nagyobb, több napos, és egy kisebb, egy 

napos. A nagyobb az szeptember 26-30-ig lenne, Wartburg, Martburg, Kreuzberg. Stumpf 

Gábor elvállalta a szervezést. Az egynapos kirándulásokra is vannak ötletei, de azt még át kell 

gondolni.  

Pünkösdi munkacsoport: Pünkösdkor megrendezzük a Szent Erzsébet felvonulást. 2 

alkalommal ült össze a munkacsoport, Szabó Irén elmondta, hogy volt egy városi szintű 

egyeztetés, ahol továbbította az Elnökség javaslatát: vásári körítés nem lesz, csak a 

felvonulás. Maga az ünnep már nem egy civil feladat, ezt a város is tovább viheti. Az évi 

költségvetésben nincs összeg betervezve az ünnepségre, kb. 500 000 – 1 000 000 Ft-tal 



tudnák támogatni a programot. A Művelődési Háza részéről Stumpf Gábort kérték fel, hogy 

legyen segítségre a szervezésben, ő azt kérte, döntsenek minél hamarabb. 

Az elnök összegezte az elmondottakat: misztériumjáték lesz, ugyanazzal a forgatókönyvvel, 

mint eddig. De! Újra kell gondolni…jövőre is ezen forgatókönyv alapján kell megszervezni a 

felvonulást?  

A közgyűlésen részt vett egy házaspár, akik szerettek volna csatlakozni a társasághoz. Ők 

vezetik a Sárospataki Lovagok Egyesületét, és felajánlották, hogy részt vesznek a vasárnapi 

programokban. 

Nyári tábor rászoruló gyerekeknek: felvetődött, hogy rászoruló kárpátaljai gyerekeket hívjunk 

meg. Kreatív foglakozásokat szerveznénk nekik, erre júliusban volna lehetőség, befogadó 

családok jelentkezése alapján. Családoknál szállásolnánk el a gyerekeket. A főszervező 

jelentkezését várjuk.  

Jubileumi ünnepség: az elnök javaslatokat vár arra nézve, hogy hogyan ünnepelje meg a 

Társaság 20. születésnapját. Mindenkit szólítsunk meg, aki valaha tag volt? Bővítsük ki 

esetleg városi ünnepséggé? 

December a Karitasz időszaka. Damjanovicsné Erzsike elmondta, hogy ő azt látja, hogy a 

karitasz tevékenység mindig csak időszakos… pedig egész évben lehetne rá alkalom.  

Utolsó pontként felvetődött a tagság-revízió gondolata… az elnök megjegyezte, hogy sokan 

elmaradtak a tagdíjjal. Szóvá tette, hogy inkább legyünk csak 30-an tagok, de az a 30 ember 

gondolja komolyan. A tagdíjat be kell fizetni, legalább az elmúlt két évre visszamenőleg.  

 

Egyéb kérdés és javaslat nem hangzott el, így az elnök bezárta a Társaság közgyűlését. 

      

 

Sárospatak, 2016.02.22. 

 

 

 

      …………………………………………. 

                Lasatóczkiné Kájel Gabriella 

                      jegyzőkönyvvezető 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles: 

 

 

 

 

…………………………………..     ……………………………………. 

              Feczkó Ágnes            Kőszeginé Tóth Judit 


