
JEGYZŐKÖNYV 

 

az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 

2020. február 17-én tartott megismételt 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: Stumpfné Oláh Etelka 

jegyzőkönyv-hitelesítő: Kelemen Judit 

 

 

Napirendek 

 

1. Köszöntő 

2. A levezető elnök, a jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyek megvá-

lasztása, szavazás 

3. Napirendi pontok ismertetése, szavazás 

4. 2019. évi pénzügyi beszámoló áttekintése, szavazás. 

5. 2019. évi szakmai beszámoló (közhasznúsági jelentés) ismertetése, szavazás. 

6. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések: 2019. évi történések ismertetése; a 

2020-as tervek ismertetése, egyéb felmerülő témák. 

 

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

megismételt közgyűlés határozatképes.  

 

2. A jelenlévő tagok egyhangú szavazással megválasztották levezető elnöknek Lastóczkiné 

Kájel Gabriellát. (1/2020 (II.17.). számú közgyűlési határozat) Ezután a levezető elnök fel-

kérte Kelecseny Mónika ügyvezető elnököt a jegyzőkönyv vezetésére. A jelenlévők egyhangú 

szavazással elfogadták. (II/2020 (II.17.). számú közgyűlési határozat) 

 

3. Kelecseny Mónika jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Stumpfné Oláh Etelkát, és Kele-

men Juditot. A jelöltek a felkérést elfogadtál, a jelenlévők egyhangú szavazással megválasz-

tották őket. (III/2020 (II.17.). számú közgyűlési határozat) 

 

4. Kelecseny Mónika ismertette a közgyűlés napirendi pontjait, ezt a jelenlévők egyhangú 

szavazással elfogadták. Kiegészítési javaslat a napirendi pontokhoz nem érkezett. (IV/2020 

(II.17.). számú közgyűlési határozat) 

 

5. Ezután került sor a 2019. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés, 

valamint az ellenőrző bizottság jegyzőkönyvének ismertetésére. A pénzügyi és közhasznúsági 

jelentést, valamint az ellenőrző bizottság jelentését a jelenlévők egyhangúan elfogadták. 

(V/2020 (II.17.). számú közgyűlési határozat) 

 

6. Kelecseny Mónika ismertette a 2019. évi történéseket. 

 

 



7. Lastóczkiné Kájel Gabriella ismertette a Társaság 2020. évi terveit: 

1. Május 31.  Pünkösd- 2019-ben elmaradt a hagyományos pünkösdi felvonulás, most, 

2020-ban lesz. Szabóné Tóth Zsuzsa jelezte, hogy 2020-ban még vállalja a jótékony-

sági sátor megszervezését, kéri, hogy már a tavaszi nagytakarítás idején mindenki 

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

2. Lesz idén is előadássorozat, ennek konkretizálása még folyamatban van. Kb. 4-5 elő-

adást szeretnénk idén megszervezni. 

3. A pünkösdi felvonulást meg kell újítani. Ennek előkészítése elkezdődött. erre az évre 

vár a feladat, hogy 2021-re egy új felvonulással állhassunk elő. 

 

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 

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

ügyvezető elnök 
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jegyzőkönyv-hitelesítő 

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

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


