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A szervezet neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 

székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

amely készült a tisztújító közgyűlésének ülésén 

 

1. A Közgyűlés időpontja: 2021 év 10 hó 13 nap 16:30 óra  

Helyszíne: Szent Erzsébet Ház (3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13.) 

a közgyűlésre veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályok betartása mellett kerül sor.  

 

2. Az ülésen jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok 

 

 

3. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőköny-hitelesítőt 

választanak. 

 

Levezető elnök neve: Lastóczkiné Kájel Gabriella 

 

Jegyzőkönyvvezető neve: Kelecseny Mónika 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő neve: Kőszeginé Tóth Judit 

 

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során megállapította, hogy a 

határozathozatalban az egyesület 58 fő szavazásra jogosult tagjából 30 fő szavazásra jogosult 

tag vett részt, ezzel a határozatképesség feltétele teljesült. 

 

  

4. Napirend 

 

A határozathozatal napirendi pontjai 

 

1. napirendi pont: a szervezet tisztújítása 

2. napirendi pont: az alapszabály módosítása 

 

5. A határozathozatal napirendi pontjainak elfogadása  

 

A napirendi pontokról és határozati javaslatokról a szavazásra jogosult tagok a kiküldött 

meghívóban kaptak tájékoztatást. A szavazásra jogosultak közül senki nem élt a napirend, 

illetve a javasaltok kiegészítésének, módosításának lehetőségével.  

A jelenlévő tagok egyhangú szavazással elfogadják az ülés napirendjét.  

 

6. Határozathozatal  

 

1. napirendi pont: A szervezet tisztújítása 

  

A levezető elnök elmondja, hogy a korábbi elnökség 

 



                                                                                                                      

név: Lastóczkiné Kájel Gabriella, Kelecseny Mónika, Feczkó Ágnes, Kőszeginé Rácz 

Katalin, Szabóné Tóth Zsuzsa, Kelemen Judit és Szabó Rita 

tisztség:  elnök, ügyvezető elnök, alelnök, elnökségi tagok      

 

megbízatása megszűnt. A megbízatás a tisztségviselő lemondása vagy a mandátum idejének 

lejárta   miatt szűnik meg. (ha lemondott: akkor Az érintett tisztségviselő írásban nyilatkozott 

a lemondásról.     

 

A korábbi visszajelzések alapján a levezető elnök javaslatot tett arra, hogy a hét fős elnökség 

létszámát csökkentsék öt főre.  

 

1/2021 sz. közgyűlési határozat az egyesületi elnökség létszámának csökkentéséről  

az Egyesület szavazásra jogosult tagjai 30 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett döntöttek az 

elnökségi létszám csökkentéséről, a jelenlegi 7 főről 5 főre. 

 

A levezető elnök elmondja, hogy az előzetes egyeztetések alapján javasolja  

 

Révész Kornélt, Spisákné Barati Beatrixot, Stumpfné Oláh Etelkát, Sipos Zsoltot és Poncsák 

Ferencet az Egyesület elnökségi tag tisztségére.  

 

Az érintettek elfogadják a jelölést. A tagok nem tesznek más személyre, illetve egyéb a 

tisztség ellátására vonatkozó javaslatot.      

 

A tagok az alapszabály rendelkezése szerint egyszerű többséggel, nyílt szavazással hoznak 

döntést a tisztségviselőkről.  

 

2/2021 sz. közgyűlési határozat az egyesületi elnök megválasztásáról  

az Egyesület szavazásra jogosult tagjai 29 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztja 

Révész Kornélt (lakcím: 3950 Sárospatak, Arad u. 1.; anyja neve: Török Ildikó) elnök 

tisztségre; 4 év időtartamra, 2025. október 13. napig  Az érintett jelölt nem szavazott. 

 

 

3/2021 közgyűlési határozat az egyesületi alelnök megválasztásáról 

az Egyesület szavazásra jogosult tagjai 29 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztja 

Sipos Zsoltot (lakcím: 3950 Sárospatak, Árpád út 147; anyja neve: Hutka Mária)  alelnök 

tisztségre; 4 év időtartamra. 2025. október 13. napig. Az érintett jelölt nem szavazott. 

 

4/2021 közgyűlési határozat közgyűlési határozat az egyesületi elnökségi tag 

megválasztásáról 

az Egyesület szavazásra jogosult tagjai 29 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztja  

Spisákné Barati Beatrix (lakcím: 3950 Sárospatak, Zrínyi út 15-17; anyja neve: Kovács Erika 

Erzsébet)  elnökségi tag  tisztségre; 4 év időtartamra. 2025. október 13. napig. Az érintett 

jelölt nem szavazott. 

 

5/2021 közgyűlési határozat közgyűlési határozat az egyesületi elnökségi tag 

megválasztásáról 

az  Egyesület szavazásra jogosult tagjai 29 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztja 

Poncsák Ferenc (lakcím: 3950 Sárospatak, Borsi út 6.; anyja neve: Hasulyó Mária)  elnökségi 

tag  tisztségre; 4 év időtartamra. 2025. október 13. napig. Az érintett jelölt nem szavazott. 

 



                                                                                                                      

6/2021 közgyűlési határozat közgyűlési határozat az egyesületi elnökségi tag 

megválasztásáról 

az Egyesület szavazásra jogosult tagjai 29 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztja 

Stumpfné Oláh Etelka (lakcím:3950 Sárospatak, Hild tér 2.; anyja neve: Dévánszky Etelka) 

elnökségi tag tisztségre; 4 év időtartamra. 2025. október 13. napig. Az érintett jelölt nem 

szavazott. 

 

A levezető elnök elmondja, hogy a korábbi ellenőrző bizottság 

 

név Plósz Bertalanné, Poncsák Ferenc, Urbanovics Jánosné 

tisztség: elnök, bizottsági tag, bizottsági tag  

 

megbízatása megszűnt. A megbízatás a tisztségviselő lemondása vagy a mandátum idejének 

lejárta   miatt szűnik meg. (ha lemondott: akkor Az érintett tisztségviselő írásban nyilatkozott 

a lemondásról.     

 

A levezető elnök elmondja, hogy az előzetes egyeztetések alapján javasolja  

 

Gál Bélánét, Szabó Miklósnét és Urbanovics Jánosnét az ellenőrző bizottsági tisztségére.  

 

Az érintettek elfogadják a jelölést. A tagok nem tesznek más személyre, illetve egyéb a 

tisztség ellátására vonatkozó javaslatot.      

 

A tagok az alapszabály rendelkezése szerint egyszerű többséggel, nyílt szavazással hoznak 

döntést a tisztségviselőkről.  

 

7/2021 sz. közgyűlési határozat az ellenőrző bizottsági elnök megválasztásáról  

az Egyesület szavazásra jogosult tagjai 29 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztja Gál 

Bélánét (lakcím: 3950 Sárospatak, Szent József u. 54.; anyja neve: Májer Erzsébet) elnök 

tisztségre; 4 év időtartamra, 2025. október 13. napig. Az érintett jelölt nem szavazott. 

 

 

8/2021 közgyűlési határozat az ellenőrző bizottsági tag megválasztásáról 

az Egyesület szavazásra jogosult tagjai 29 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztja 

Szabó Miklósnét (lakcím: 3950 Sárospatak, Sztárai Mihály út 6.; anyja neve: Kerchner Mária) 

ellenőrző bizottsági tag tisztségre; 4 év időtartamra. 2025. október 13. napig. Az érintett jelölt 

nem szavazott. 

 

9/2021 közgyűlési határozat közgyűlési határozat az ellenőrző bizottsági tag 

megválasztásáról 

az Egyesület szavazásra jogosult tagjai 29 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett megválasztja  

Urbanovics Jánosné (lakcím: 3950 Sárospatak, Wesselényi u. 12; anyja neve: Orosz Katalin)  

elnökségi tag  tisztségre; 4 év időtartamra. 2025. október 13. napig. Az érintett jelölt nem 

szavazott. 

 

2. napirendi pont: Az alapszabály módosítása 

 

A 2 napirendi ponthoz kapcsolódóan a levezető elnök elmondja, hogy a javaslatot a tagok 

meghívó mellékleteként kézhez kapták. Elmondja, hogy a módosításra kizárólag az elnökségi 

tisztséget viselő személyek változása, valamint az elnökség létszámának csökkentése miatt 



                                                                                                                      

kerül sor.   

A levezető elnök, kiemelve a változást ismerteti az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály 

tervezetét.    

A levezető elnök szavazásra bocsátja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabály elfogadását.  

 

10/2021 sz. közgyűlési határozat az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabályának elfogadásáról 

 

az Egyesület Közgyűlésének szavazásra jogosult tagjai a 30 igen 0 nem  0  tartózkodás mellett 

elfogadják a  szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. A 

Közgyűlés felkéri az elnököt gondoskodjon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabály és a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról a bíróság felé. 

 

 

Kelt: Sárospatak, 2021. október 13. 

 

 

Aláírások: 

 

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

levezető elnök / 

  

 

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

jegyzőkönyvvezető/  

 

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

 

jegyzőkönyv hitelesítő tag/  

 

 

 

Tanú:                                                                                          Tanú: 

 

neve:                                                                                           neve: 

lakóhelye:                                                                                   lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:                                                       személyi igazolvány száma: 


