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A szervezet neve, székhelye: 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 

 

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 2017. március 6. 16 óra 30 perc, Szent 

Erzsébet Ház; 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13. 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján jár el – képviselője 

neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető 
szavazatok száma, továbbá nem természetes személy esetén az eljáró képviselő képviseleti minősége.) 
 

A Társaság tagjai, a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés 

esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Levezető elnök neve: Dr. Szabó Irén 

Jegyzőkönyvvezető neve: Poncsák Ferencné 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Jósvainé dr. Dankó Katalin, Feczkó 

Ágnes 

 

Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve: Rusznák 

Istvánné, Poncsák Ferenc, Papp Józsefné 

 

4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 A meghirdetett időpontban a Társaság nem szavazóképes, ezért határozatképtelenség 

miatt a tisztújító közgyűlés újabb időpontja: 16 óra 45 perc. A levezető elnök megállapította, 

hogy 16 óra 45 perckor a társaság közgyűlése határozatképes. 

5. Napirend 

Napirendi pontok: 

1. Elnöki köszöntő 

2. Jegyzőkönyvvezető megválasztása, szavazás a közgyűlés programjáról 

3. 2016. évi közhasznúsági jelentés áttekintése és szavazás 

4. Tisztújító közgyűlés  

5. Az Alapszabály módosítása 

6. Egyéb felmerülő témák 
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A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangú döntéssel elfogadták. 

 

6.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell a fontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat, az egyes napirendi 

pontok ismertetésénél elhangzottak lényegét, a határozati javaslatokat, a határozat egyedi 

megjelölése (pl.12/2014. (III.15.) számú határozat), határozatképesség megállapítása, a 

határozathozatal módja (nyílt vagy titkos), a szavazás eredménye (támogató, ellenszavazatok, 

és tartózkodók száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a határozat pontos 

szövege mellett] 

 

1. Az elnöki köszöntő után a közgyűlés határozatképessé válásáig a levezető elnök 

ismertette a 2016-os év legfontosabb eseményeit: A 2016-os évben is megszervezte a 

Társaság a Pünkösdi Ünnepet. Szent Erzsébet Kovásza néven összejöveteleket 

szerveztünk. A nyári tábort nem tudtuk megszervezni. A pünkösdi jótékonysági sátor 

bevételét a Búzavirág alapítványnak ajánlottuk fel. Elkezdődött a kosztümtár bővítése, 

új kosztümök varratásával. 

2. A közgyűlés határozatképessé válását követően Az ellenőrző bizottság jelen lévő 

képviselője, Poncsák Ferenc ismertette a 2016. évi gazdálkodás ellenőrzésének 

eredményét. Felolvasta az ellenőrző bizottság jegyzőkönyvét: a jegyzőkönyv, valamint 

a 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását 

javasolta. A Közgyűlés egyhangú döntéssel elfogadta a jelentéseket (1/2017 (III.6.) 

számú közgyűlési határozat).  

3. Ezt követően került sor a tisztújításra (7 tagú elnökség és 3 tagú ellenőrző bizottság). A 

levezető elnök ismertette, hogy jelölőbizottsági tagnak felkérte Plósz Bertalannét és 

Poncsák Ferencet. Ezután a közgyűlés megválasztotta a szavazatszámláló bizottság 

tagjait: Rusznák Istvánné, Poncsák Ferenc és Papp Józsefné (2/2017. (III.6.) számú 

közgyűlési határozat). Poncsák Ferenc ismertette azon neveket, akikre jelölés 

érkezett, majd lezárta a jelölést. Majd megkezdődött a szavazás, melynek végén a 

szavazatszámláló bizottság tagjai visszavonultak, és összeszámolták a beérkezett 

szavazatokat. 

4. Az eredmény kihirdetéséig a levezető elnök további kérdéseket vetett fel. Felvetődött a 

tagság átalakítása: aktív tagok ill. pártoló tagok (kerüljön –e bevezetésre a pártoló 

tagság intézménye). Dr. Szabó Rita javasolta, hogy ezt a kérdést egyelőre napolja el a 

közgyűlés, mert ő személy szerint nem tudta rendesen átnézni az alapszabályt és nem 

tudja, hogyan van meghatározva a tagság megszűntetésének feltétele. Ezzel a 

javaslattal végül mindenki egyetértett, így döntés ebben a kérdésben nem született. A 

Pünkösdi ünnepet idén az Önkormányzat szervezi, városi szinten már volt egy 

megbeszélés ebben a témában. 

5. A szavazatszámláló tagok összeszámolták a leadott szavazatokat, a szavazás 

végeredménye (3/2017 (III.6.) számú közgyűlési határozat): 37 szavazat érkezett, 

ebből az új elnökség tagjai: Dr. Kelemen Judit (33 szavazat), Dr. Szabó Rita (31 

szavazat), Feczkó Ágnes (34 szavazat), Kelecseny Mónika (37 szavazat), Kőszeginé 

Rácz Katalin (29 szavazat) és Lastóczkiné Kájel Gabriella (34 szavazat). Az ellenőrző 

bizottság tagjai: Plósz Bertalanné, Poncsák Ferenc, Urbanovics Jánosné (mindhárman 

37 szavazat). 

6. A megválasztott elnökségi tagok visszavonultak, és megválasztották a 7 fős elnökség 3 

tisztségviselőjét. Ennek megfelelően: elnök – Lastóczkiné Kájel Gabriella, alelnök – 

Feczkó Ágnes, ügyvezető elnök – Kelecseny Mónika  
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7. A jogszabályi változások és a tisztújítás miatt módosítani kell az Alapszabályt. A 

levezető elnök felolvasta az Alapszabály módosítási javaslatait (csatolt melléklet). A 

közgyűlés egyhangú döntéssel elfogadta a javaslatokat és felhatalmazta az elnökséget 

az Alapszabály módosítására (4/2017 (III.6.) számú közgyűlési határozat). 

 

Kelt: Sárospatak, 2017. március 6. 

 

Aláírások: 

 

 

…............................................ 

levezető elnök                  

 

 

…............................................ 

jegyzőkönyvvezető                  

 

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)            

 

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)           

 

 

 

Tanú:                                                                                          Tanú: 

 

neve:                                                                                           neve: 

lakóhelye:                                                                                   lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:                                                       személyi igazolvány száma:  

 


