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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. 

 

 Jegyzőkönyv    

 

 

 
Készült: 2010. október 26-án 17.00 

Helyszín: Helyőrségi Klub kiskonferencia terem.        

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívott vendégek. 

Karsai Béla elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány 

határozatképes, a 11 tagú Választmányból 8 fő jelen van. 

Ismerteti a napirendi pontokat.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében. 

A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan 

elfogadták. 

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné   
 

Napirendi pontok: 

  

1.Tagfelvétel 

          Előterjesztő: Görög István ügyvezető titkár 

        

       2. A 2010.évi Cselekvési terv feladatainak helyzete, a hátralevő feladatok megvitatása  

       (Military Klub). A honvédelem támogatók estje, XII. szfvári Honvéd Bál                 

      Előterjesztő: Görög István ügyvezető titkár 

                       

       3. Elgondolás a szervezet 2011.évi tevékenységének fő irányvonalaira, továbbképzés. 

             Előterjesztő: Görög István ügyvezető titkár 

 

       4. Egyebek: 

 a pénzügyi Anyagok átadása-átvétele 

Kilépés az Áfa kőrből. 

 Az éves tagdíjbefizetések helyzete. 

   1% felhasználása 

 

 

1. Napirendi pont: Tagfelvétel: 

 

A mai Választmányi ülésre 2 fő tagfelvételi kérelme érkezett: az alapszabályt lehetőségük 

volt előre megismerni. Görög István kérte, hogy aktívan vegyenek részt a szervezet 

munkájában, és ha van lehetőségük, adójuk 1%-ával támogassák a szervezetet. 

                             

 Fucsku Sándor: An: Faragó Anna, szülh: Kisvárda Szül. év:1961. 02.25 Lak: 

8000 Székesfehérvár Késmárki u. 2 Isk. végzettsége: egyetem, foglk: hiv. katona 

Jelenleg aktív. 
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 Halmosi János: An: Soós Ilona, szülh: Rábakecöl: 1943.01.24 Lakh: 8000 

Székesfehérvár Kelemen Béla út.12 Isk: végzettsége: Főiskola- Egyetem/ 

           Fogl:nyug. áll. katona 

 

 

Fucsku Sándor: ÖHP. Dandártábornoka, mint aktív katona szeretné támogatni a szervezet 

munkáját, felesége pedagógusként már régóta részt vesz a Military Klub szervezésében. 

Tizenkilenc éve él Székesfehérváron, fontosnak tarja a civil kapcsolatokat. Magáénak érzi a 

szervezet, célkitűzéseit. 

Halmosi János: Nyugdíjasként is aktív életet él. Az előző lakhelyén is, egy nyugdíjas Klub 

művészeti vezetője volt. Felesége festőművész. Főleg kulturális területen szeretné kivenni 

részét a szervezet munkájából. 

 

Sándor Csaba: gazdasági vezető tájékoztatta az új tagokat, hogy a Szervezési és működési 

Szabályzat értelmében a Tagdíjak befizetése történjen meg. Fucsku Sándor esetében, mint 

aktív dolgozó 2000ft/év. Halmosi János esetében, mint nyugállományú 1000Ft/év. tagsági 

díjat kell a helyszínen befizetni. 

 

 

                              A Választmány 15 /2010 10 27 sz. határozta. 

A Választmány az alapszabály 5§ A. pont (1.bek) figyelembevételével Görög István 

előterjesztése alapján 2010 okt.26-i hatállyal felvette  

 Fucsku Sándor: An: Faragó Anna, szülh: Kisvárda Szül. év:1961. 02.25 Lak: 8000 

Székesfehérvár Késmárki u. 2 Isk. végzettsége: egyetem, foglk: hiv. katona Jelenleg 

aktív. Tagdíja: 2000 Ft/év 

 

 Halmosi János: An: Soós Ilona, szülh: Rábakecöl: 1943.01.24 Lakh: 8000 

Székesfehérvár Kelemen Béla út.12, Isk: végzettsége: Főiskola- Egyetem/ 

           Fogl:nyug. áll. Katona Tagdíja: 1000 Ft/év 

Jelen határozatot a Választmány 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

 

  

2.Napirendi pont: Görög István: a márciusban kiadott Cselekvési tervben rögzítettek 

alapján, tájékoztatta a Választmányt az elvégzett feladatokról. Beszélt a külföldi 

szervezetekkel való közös munkáról, a kutatásokról melyek megkezdődtek az Olasz 

kapcsolatok, és a Nagyváradi szervezettel közösen. Erre külön Nemzetközi Pályázati forrás 

állt rendelkezésre, melyet sikerült 1.400.000 Ft értékben elnyerni, ennek köszönhető, hogy 

a teljes programot végre tudták hajtani. Megelégedéssel állapította meg, hogy a nagyváradi 

Szervezet önállóan is sikereket ért el a kutatásokban és a kapcsolat építés tovább 

fejlesztésében. Tájékoztatta a választmányt, hogy az EU. Pályázatok elszámolása is 

megtörtént. A KEMPP megnyitása, és üzemeltetése nagy feladat volt. A látogatottság a 

vállalt nézőszám fölött alakult. A megnyitástól március 13-tól október közepéig 18.360 fő 

látogatta meg a parkot. Ez az Unió felé is lett jelentve. A végleges használatbavételi 

engedélyt is megkapta a park, így a tulajdoni bejegyzéseket is el lehet indítani. A kettő 

tervezett kiadvány közül az egyik a KEMPP-ről elkészült. A szervezetünk 15 éves 

kiadványa anyagi forrás hiányában nem valósult meg. Az idei évben hagyományosan az 

ÖHP-vel közösen megrendezett Honvédelem Támogatók estje anyagi források hiányában 

nem kerül megrendezésre. A Baráti kőr karácsonyi estje a Helyőrségi Klub dísztermében 

kerül megrendezésre 2010.december 9-én. A XII. Honvédbál megrendezése körül is több 
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változás jött. Az ÖHP által külön szervezett Honvédbál a következő évben nem kerül 

megrendezésre Veszprémben. A HTBK –által szervezett Honvédbál 2011. január 29-én a 

Szent István Művelődési ház István Termében kerül megrendezésre. 

 

Hozzászólás: Kolozsvári Kende: felajánlotta segítségét a Bál szervezéséhez, felvázolta a 

várható költségeket. Véleménye szerint a színvonalat meg kell, tartani a hagyományok 

köteleznek. Kérdés milyen anyagi források vannak? 

 

Sándor Csaba: gazdasági vezető kérte, hogy a költségeket előre tervezzék meg. 

 

Karsai Béla: javasolta, hogy a költségcsökkentés érdekében a belépő jegybe építsenek be 

egy támogatói részt. 

 

                       A választmány a beszámolót egyhangúan elfogadta! 

 

3. Napirendi pont: Görög István elmondta, hogy nehéz év elé néz a Szervezet, elsősorban 

meg kell teremteni az anyagi erőforrásokat, tájékozódni kell milyen környezeti elemek 

vannak, honnan várható támogatás. Meg kell vizsgálni, hogy a városi és a megyei 

önkormányzat hogyan viszonyul a szervezet létéhez. A változások miatt sok kulcsember 

távozott. Fontosnak tarja hogy az alapszabályt újra kell tárgyalni, felül kell vizsgálni a 

tagság hozzáállását, fel kell állítani a fontossági sorrendet. A kapcsolatokat erősíteni kell, a 

szervezetnek, sokfelé kell alkalmazkodnia. Létre kell hozni egy együtt működési hálózatot. 

Át kell értékelni a feladatokat és azok megosztását. A közgyűlésnek jövőre döntenie kell 

hogyan tovább? A 2011 évi tevékenység megbeszélésére 2010 nov. 13-ra tanácskozást 

hívott össze, ahol a meghívott tagok és választmányi tagok közösen kialakítják az 

programot. Külön kiemelte, hogy az Elnök úr véleményére, és segítségére számít! 

 

Karasi Béla: az eddigi együttműködéseknek pozitív előnyei voltak, véleménye szerint a 

támogatókat, akik eddig passzívak voltak újból fel lehet éleszteni a kapcsolatokat, ebben 

számíthatnak segítségére. 

 

Kollár Endre: továbbra is abban látja a nehézséget, hogy kik legyenek azok a személyek, 

akik aktívabban tudnak dolgozni? Ki végezze a feladatokat? Milyen munkaterületeken 

lenne szükség segítségre. Azon kívül javasolja, hogy mindenki erősítse meg a tagságát. 

 

Karsai Béla: Fontosnak tartja a tagok összetartását. A tagok aktivitását a közgyűlésen elég 

jónak ítélte a 30% megjelenés, nem mondható rossznak más civil szervezetekhez 

viszonyítva. Javaslata, hogy a tagoknak kimenő kőrlevélben a választási lehetőségekről is 

kapjanak tájékoztatást, hogy ki milyen feladatokra jelentkezhet, ezt a tanácskozás előtt 

jeleznék és ez szerint behívni és beszélgetni a jelentkezőkkel. Javasolta egy gazdasági 

bizottság létrehozását is. 

 

Oláh László: beszámolt a Military Klub működéséről, amelyet 8 éve vezet. Jövőre lesz 

aktuális a Rákóczi féle szabadságharc 300 éves évfordulója. A tematikát e köré tervezték 

ebben a tanévben november 18-tól indul a munka három előadás a szabadságharcról, három 

pedig a MH-ről az ÖHP életéről fog szólni, minden hónap második csütörtökén. Majd 

évzáráskor látogatást tesznek az ÖHP-nál a diákok. 

 

Halmosi János: Felajánlotta segítségét a Military klubnak, komplett Rákóczi anyagot tud 

átadni az előadáshoz, amelyet Oláh László örömmel fogadott. 
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4. Egyebek: Sándor Csaba: Gazdasági vezető bejelentette, hogy a HTBK kilépett az ÁFA 

kőrből, mivel már nem éri el a bevétel az 5 millió Ft-ot. Türelmet kért a választmánytól, a 

pénzügyi anyagok átadásával kapcsolatban november 15-i határidővel, mert a pályázati 

elszámolásoknál hiánypótlásokat kell még beadni és ezen dolgoznak. A tagdíjbefizetést 

átvizsgálva, beszámolt arról, hogy a jelenlegi 201 fő tagból ez évben még 83 főnek van 

elmaradása össz: 214 ezer Ft. Ezen belül egynegyedének egy éven túli, hét főnek pedig 

ötezer forint feletti tartozása van. Javasolja, hogy egy fizetési emlékeztetőt küldjenek az 

érintetteknek, amennyiben nincs befizetés a tagsági viszonyuk 30 nap lejárta után szűnjön 

meg. Felhívta a figyelmet a magas 150 ezer Ft éves postaköltségre. Az 1% adótámogatás is 

megérkezett 104 ezer Ft. 

 

Hozzászólás: Karsai Béla: Javasolta, hogy az 1% ért csináljunk szélesebb országos 

kampányt, esetleg hirdetés, sajtó, televízió. 

A felhasználásról a választmány úgy döntött, hogy a vetélkedőkön részvevő diákok 

könyvjutalmazására fogják fordítani. 

 

 

 

                     Ezek után az elnök a választmány ülését berekesztette! 

 

                                                               Kmf. 

 

 

…………………………… …………………….. 

   Levezető elnök          Jegyzőkönyvvezető 

 

Mellékletek:                                      

 1. jelenléti ív.            
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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 
Kiemelten- Közhasznú társadalmi szervezet 

Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 –311-255, e-mail: htbk.szfvar@regiment.hu  www. 

htbkszfvar.hu 

 

                                        

 

 

 

 

Kivonat a 2010.10.26-i jegyzőkönyvből    
 

 

                              A Választmány 15 /2010 10 27 sz. határozta. 

 

A Választmány az alapszabály 5§ A. pont (1.bek) figyelembevételével Görög István 

előterjesztése alapján 2010 okt.26-i hatállyal felvette tagjai sorába Fucsku Sándort és 

Halmosi Jánost. 

Tagsági viszonyuk kezdete:2010. október.26 

Jelen határozatot a Választmány 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta! 

 

 

 
                                                                    Kmf. 

 

 

 

 

…………………………… …………………….. 

   Levezető elnök          Jegyzőkönyvvezető 

 

 

mailto:htbk.szfvar@regiment.hu

