
JEGYZŐKÖNYV 

 

az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 

2019. április 11-én tartott közgyűléséről 

 

 

Helye: Szent Erzsébet ház, 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Levezető elnök: Lastóczkiné Kájel Gabriella, elnök 

jegygyzőkönyv-vezető: Kelecseny Mónika 

jegyzőkönyv-hitelesítő: Sasi Imre Győzőné 

jegyzőkönyv-hitelesítő: Kőszeginé Tóth Judit 

 

 

Napirendek 

 

1. Köszöntő 

2. Napirendi pontok ismertetése 

3. 2018. évi pénzügyi beszámoló áttekintése, szavazás. 

4. 2018. évi szakmai beszámoló (közhasznúsági jelentés) ismertetése, szavazás. 

5. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések: 2018. évi történések ismertetése; A 

2019-es tervek ismertetése, egyéb felmerülő témák. 

 

1. Lastóczkiné Kájel Gabriella levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, 

hogy a Közgyűlés nem határozatképes. 17 órakor megállapította, hogy a szabályok értelmé-

ben a közgyűlés határozatképessé vált. Ezután felkérte Kelecseny Mónika ügyvezető elnököt, 

a közgyűlési szavazást igénylő témák ismertetésére, a szavazás lefolytatására, valamint a 

2018. évi történések ismertetésére. 

2. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúan elfogadták. (1/2019 (IV.11.). számú köz-

gyűlési határozat) 

3. A levezető elnök jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Kelecseny Mónikát, jegyzőkönyv-

hitelesítőknek Sasi Imre Győzőnét, ill. Kőszeginé Tóth Juditot.  A javasolt személyeket a je-

lenlévők egyhangúan elfogadták. (2/2019 (IV.11.). számú közgyűlési határozat) 

4. Ezután került sor a 2018. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés 

ismertetésére. A szavazás előtt az ellenőrző bizottság elnöke, plósz Bertalanné ismertette az 

ellenőrző bizottság jelentését, és javasolta a jelentés elfogadását. A pénzügyi és közhasznúsá-

gi jelentést a jelenlévők egyhangúan elfogadták. (3/2019 (IV.11.). számú közgyűlési határo-

zat) 

5. Kelecseny Mónika ismertette a 2018. évi történéseket. 

6. Lastóczkiné Kájel Gabriella ismertette a Társaság 2019. évi terveit. 

1. A tagság döntése értelmében 2019-ben is lesz hajléktalan-főzés, előre egyeztetett idő-

pontban, amelyről a Társaság tagjait külön értesíteni fogjuk. 

2. Június 9. Pünkösd- 2019-ben elmarad a hagyományos pünkösdi felvonulás, helyette 

egy bábjátékot szervezünk.. Szabóné Tóth Zsuzsa jelentkezett a jótékonysági sátor 

megszervezésére, kéri, hogy már a tavaszi nagytakarítás idején mindenki gondoljon 

arra, hogy a feleslegessé vált tárgyakat behozza a jótékonysági sátorba.  

3. Őszre ismét megpróbáljuk megszervezni az elmaradt kirándulást. 

4. A 2017 nyár végén megszervezett bográcsozás olyan nagy sikerü volt, hogy idén is-

mét megpróbáljuk megszervezni. 



5. Folytatódik idén is a Szent Erzsébet előadássorozat, a fix időpontokat ismertettük, ill. 

felajánlást kaptunk egy tagtársunktól egy decemberi előadásra, amelyet a tagság elfo-

gadott. További előadásokat is tervezünk, amint lesznek fix időpontok, a tagságot érte-

síteni fogjuk.  

 

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv 

határozatait Kelecseny Mónika ügyvezető elnök bevezette a Társaság határozatának könyvé-

be. 

Kmf. 
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elnök/levezető elnök 
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jegyzőkönyvvezető 
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ügyvezető elnök 
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jegyzőkönyv-hitelesítő 

 ............................................ 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


