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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 
 -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 

80       8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22-311-255, www.htbkszfvar.hu. 

 

 

Nyilvt.szám : 67-26/2010 
 

 

                                                 Jegyzőkönyv    

                               A Baráti Kör soron kívüli Közgyűléséről 
 

    

                                   

Készült: 2010. szeptember.17-én péntek 16 órakor. 
Helyszín: Székesfehérvári Helyőrségi Klub színház terme.       

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a meghívott vendégek, és a Baráti Kör tagjai.   

Az Elnökség tagjai: Karsai Béla alelnök 

       Dr. Görög István titkár 

 Orgovány István a FEB elnöke 

 

A Baráti Kör létszáma 202 fő ebből jelen van 64 fő. 

A közgyűlés a meghirdetett időpontban elkezdődött, az Elnök megállapította, hogy az 

alapszabály értelmében a fenti időpontban összehívott közgyűlés határozatképtelen ezért 

később a mai napon 2010.szeptembet 17-én fél órával később, 16óra30 perckor azonos 

napirendi pontokkal megtartásra kerül. 

Az Elnök a türelmi idő kivárása után bejelentette, hogy a közgyűlés az Alapszabály IX. 

fejezet 9.1.10. pontja alapján határozatképes majd, üdvözölte a meghívott vendégeket és a 

tagságot. 

Az Elnök javaslatot tett a jegyzőkönyvezető személyére Stégner Lajosné tagtársra majd 

szavazásra bocsájtotta.  A tagság a jegyzőkönyvezető személyét egyhangúan elfogadta.  

Jegyzőkönyvezető: Stégner Lajosné 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kolozsváry Kende és Horváthné Horváth Ilona tagtársakat 

javasolta. Megállapította, hogy más javaslat nem hangzott el a tagság egyhangúan elfogadta 

személyüket. 

Az Elnök felkérte a közgyűlést, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek az elmúlt 

közgyűlés óta elhunyt Nagy Lajos és Pap László tagtársakról. 

Az Elnök bejelentette, hogy a 2007 évi közgyűlésen megválasztott jelölő Bizottság 

mandátuma 2011-ig érvényes. 

 Elnök: Bozai István 

 Tagjai: Lugosi Tamás 

 Miklós József tagtársak 

Az Elnök ismertette a Választmány javaslatát a közgyűlés Napirendi pontjaira, amely 

megegyezik a meghívóban szereplő napirendi pontokkal ez a mellékletben szerepel. 

A napirendi pontokat a tagság egyhangúan elfogadta. 

Felkérte Görög István titkár urat hogy, hogy Warvasovszky Tihamér úr távollété miatt 

ismertesse a 2010 június 30-án a Választmány részére küldött levelét, amelyben lemondott 

az Elnöki tisztségéről. Sajnálattal értesítette a közgyűlést, hogy nem tud részt venni, 

váratlan, de fontos elfoglaltsága miatt. Büszke arra, hogy a Baráti Kőr Elnöke lehetett, 

megköszönte a tagság munkáját segítségét. A továbbiakban is figyelemmel fogja kíséri a 
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tevékenységét,és támogatni fogja a szervezetet. A szeptember 25-én megrendezendő 

Családi Találkozón részt fog venni és ott személyesen is kifejezi majd köszönetét. 

A Levezető Elnök javasolta, hogy határozatban rögzítsék azt, hogy a tagság elfogadta a 

lemondását, és köszönetet mond a tevékenységéért. 

A tagság egyhangú szavazással elfogadta Warvasovszky Tihamér lemondását, és annak 

határozatban rögzítését. 

Hozzászólás: 

Szelekovszky Ernő: A HTBK. Országos Tanácsának elnöke, üdvözölte a közgyűlés 

résztvevőit. Egy évtizede működik együtt a baráti társasággal, és Warvasovszky Tihamér 

úrral. Sajnálja, hogy a továbbiakban, az Országos Szövetségben sem tudnak együtt 

dolgozni. Méltatta a Szervezet 15 éves eredményeit, és az elnök úr munkáját 

kiemelkedőnek nevezte. A szfvári Szervezetet, munkáját példa értékűnek, és követendőnek 

nevezte. Beszélt a Honvédelmi miniszter úr KEMPP-ben való látogatásáról ahol ő is részt 

vett. A miniszter úr nagy megelégedéssel volt az ott látottakról. A jelenlevőknek elmondta, 

hogy véleménye szerit koncepcionálisan tovább kell fejleszteni. A továbbiakban 

Szelekovszky úr méltatta azokat a kezdeményezéseket, amikkel a fialok honvédelmi 

nevelésére szolgának, a külföldi együttműködéseket, új kapcsolatok építését, és azt, hogy a 

Szervezet a legnehezebb gazdasági időben is fent tudja tartani magát. A rendszeres belföldi 

és EU. Pályázatokon való részvételét. Megköszönte és elismerte a Baráti Kőr tagjainak 

munkáját. Jó cél érdekében dolgoznak. Kérte az ÖHP-vezetőit, hogy továbbra is 

támogassák a Szervezet munkáját erkölcsileg és anyagilag egyformán. 

Karsai Béla: Megköszönte a hozzászólást és méltatta a Szervezet munkáját, komoly jövőt 

jósol, vigyázzunk rá mert könnyen tönkre is tehető. Végig kell gondolni a továbbiakat,a 

kapcsolatokat továbbra is ápolni kell,hogy megfelelően tudjon működni. 

2. Napirendi Pont: Az Elnök felkérte Orgovány István elnök urat a Felügyelő Bizottság 

jelentésének ismertetésére. A FB. Elnöke nem élt a beszámolási lehetőséggel. Felhívta a 

Közgyűlés figyelmét, hogy az előzőekben megtartott kettő választmányi ülésen elhangzott 

az elnök úr lemondása, személyi kérdésben mégsem volt javaslat. Tájékoztatta a 

közgyűlést, hogy a gazdasági vezető is lemondott. Felhívta a figyelmet, hogy a 

Választmány jelöljön ki egy átadás-átvételi bizottságot a teljes körű átadáshoz. Valamint 

Kollár Endre lemondása miatt is osszák fel újra a feladatokat. Felszólítja a Választmányt, 

hogy a szervezési is működési szabályzatot is vizsgálja felül, mert már több ponton 

elavultnak tarja.  

 

Az Elnök megköszönte a FB. Beszámolóját és észrevételeit, és felkérte a közgyűlést, hogy 

szavazzanak, hogy el fogadják-e a beszámolót? 

A Közgyűlés a FB. felszólalását egyhangúan elfogadta. 

     

                    A Soron kívüli Közgyűlés 1/2010 (IX.17.sz)számú határozata 

 

 A Soron kívüli Közgyűlés, tudomásul veszi Warvasovszky Tihamér úr lemondását a 

szervezet elnöki tisztségéről. A Felügyelő Bizottság hozzászólását meghallgatta és 

elfogadta. A Közgyűlés jelen határozatban megköszöni Warvasovszky Tihamér úr 12 éven 

át folytatott kiemelkedően eredményes szervet vezetői tevékenységét. További munkájához 

a Baráti Kőr kíván jó erőt, egészséget. 

 

Jelen határozatot a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
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3.Napirendipont. 

Az Elnök felkéri a Jelölő bizottság Elnökét tegye meg javaslatát az Elnök személyére. 

Bozai István: A Választmány által kialított megoldást ismertette. A Választmány 

2010.szept.02. ülésén a Szervezési és működési szabályzat értelmében Karsai Bélát, mint 

alelnököt bízza meg a jövő évi tisztújító közgyűlésig az Elnöki teendők ellátásával. 

Megkérdezte van e valakinek más javallata. Más javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra 

bocsájtotta. A Közgyűlés a Javaslatot egyhangúan egy tartózkodással elfogadta és Karsai 

Bélát választotta meg az elnöki teendők elvégzésére. 

A másik feladata HTBK Országos Szövetségének 2010.október 14-én megtartandó küldött 

gyűlésére, való küldöttek megválasztása. 

A jelölőbizottság javaslatot tett a küldöttek személyére. Megkérdezte van e javaslat más 

személyekre. 

A közgyűlés a megnevezett küldötteket az érintett személyek tartózkodása mellett ellen 

javaslat nélkül egyhangúan elfogadta. 

 

          A soron kívüli közgyűlés 2/2010 (IX.17) számú határozata 

 

A Közgyűlés A Jelölő Bizottság javaslatára Karsai Béla Urat a 2011 évi tavaszi tisztújításig 

megválasztotta a Szervezet Elnökévé. Küldöttnek az alábbi tagtársakat választotta meg: 

Karsai Béla, Dr. Görög István, Kollár Endre, Huszár Norbert, Benkő Igaz Krisztina, 

Kolozsváry Kende. 

 

                   A soron kívüli közgyűlés 3/2010 (IX.17) számú határozata 

 

 

Közgyűlés az elnöki teendők átadás átvételére Bizottságot választott, Elnöknek: Sulyok 

János urat, tagjainak Sándor Csaba, Horváth Attila, Kollár Endre urakat. A bizottság a 

jelentését 2010 okt.01-ig tegye meg. A szükséges változások bejelentésére felkéri Görög 

István titkárt.  

 

Jelen határozatot a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 

 

Az Elnök a közgyűlést berekesztette, és a tagságot baráti beszélgetésre invitálta. 

 

 

                                                            Kmf. 

 

 

 

…………………………… …………………….. 

Levezető elnök  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

…………………………… ……………………… 

Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 
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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 
-Kiemelkedően-Közhasznú társadalmi szervezet- 

8000.  SZÉKESFEHÉRVÁR, Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187. 

                              

                                                                                                        Nyilvt. szám: 67-26/2010                      

             

                 Kivonat a Soron kívüli Közgyűlés2010.09.17 határozatiról. 

 

                    A Soron kívüli Közgyűlés 1/2010 (IX.17.sz )számú határozata 

 

 A Soron kívüli Közgyűlés, tudomásul veszi Warvasovszky Tihamér úr lemondását a 

szervezet elnöki tisztségéről. A Felügyelő Bizottság hozzászólását meghallgatta és 

elfogadta. A Közgyűlés jelen határozatban megköszöni Warvasovszky Tihamér úr 12 éven 

át folytatott kiemelkedően eredményes szervet vezetői tevékenységét. További munkájához 

a Baráti Kőr kíván jó erőt, egészséget. 

 

 

          A soron kívüli közgyűlés 2/2010 (IX.17) számú határozata 

 

A Közgyűlés A Jelölő Bizottság javaslatára Karsai Béla Urat a 2011 évi tavaszi tisztújításig 

megválasztotta a Szervezet Elnökévé. Küldöttnek az alábbi tagtársakat választotta meg: 

Karsai Béla, Dr. Görög István, Kollár Endre, Huszár Norbert, Benkő Igaz Krisztina, 

Kolozsváry Kende. 

 

 

                   A soron kívüli közgyűlés 3/2010 (IX.17) számú határozata 

 

 

Közgyűlés az elnöki teendők átadás átvételére Bizottságot választott, Elnöknek: Sulyok 

János urat, tagjainak Sándor Csaba, Horváth Attila, Kollár Endre urakat. A bizottság a 

jelentését 2010 okt.01-ig tegye meg. A szükséges változások bejelentésére felkéri Görög 

István titkárt.  

 

 

                                                                      Kmf 

 

 

 

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

Levezető elnök                                                                           Jegyzőkönyvvezető  

 

 

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

    Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 


