HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezete
Kiemelkedően Közhasznú társadalmi szervezet8000. SZÉKESFEHÉRVÁR , Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187.

Nyilvt.szám

:……………..
Jegyzőkönyv

Készült: 2010. december.07. 13.00
Helyszín: Helyőrségi Klub kiskonferencia terem.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívott vendégek
Karsai Béla köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Választmány határozatképes, a
11 tagú Választmányból 6 fő jelen van.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében.
A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag
elfogadták.
Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné
Napirendi pontok:
1. Tagfelvétel
Előterjesztő: dr. Görög István ügyvezető titkár
2. Javaslat tétel a jutalmazásban részesülők személyére a támogatók estjén történő
átadásra.
Előterjesztő: dr. Görög István ügyvezető titkár
3. 2011.január 29-i. XII. Fehérvári Honvédbál programja.
Előterjesztő: dr. Görög István ügyvezető titkár
4. 2011.évi cselekvési terv tervezet
5. Egyebek
1. Napirendi pont: ezt a napirendi pontot a Választmány elnapolta, mert a tagfelvételt kérő
személyek nem tudtak megjelenni.
2. Napirendi pont: Görög István titkár javaslatot tett a jutalmazottakra, akik külső
munkájukkal vagy anyagi eszközökkel támogatták a Szervezet működését. A választmány a
javaslat alapján úgy döntött ,hogy az elismerésre javasoltak, ötezer forintértékbenkönyvjutalomban részesülnek .A hölgyeknek virággal a férfiaknak még kiegészítő
ajándékkal kedveskednek.
Kollár Endre: javaslatára, a felsorolt személyeket, még egy fővel kiegészítették.
A Választmány 16/2010 (2010.12.07.) sz. határozata
A Választmány a jutalmazottak névsorát javaslatot elfogadta és egyhangúan döntött a
jutalmazott személyekről ,amelyek névsorát a melléklet tartalmazza.
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3.Napirendi pont: Görög István tájékoztatta a választmányi tagokat, hogy a szervezés
előkészítésnek már most el kell indulnia, felvázolta a leendő költségeket, kiemelve mely
részét vállalja fel az ÖHP. A Bál a Szent-István terembe kerülne megrendezésre, itt a
bérbeadó feltételei szerint kell figyelembe venni, hogyan alakul ki a belépőjegy ára. Az
étkezés kb. 3500Ft + díszítés és egyéb költségek valamint döntés született, hogy a
belépőjegy értékébe + 2000-Ft adomány is be lesz építve. Amelyet az elhunyt
Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar katonák, hozzátartozóinak ajánl fel a szervezet.
Így a jegy ára kb. 12.000-Ft is lehet. Ezt a Választmányi tagok reálisnak tartották. A
menüre szóló ajánlatot is elfogadták. A bál időpontja 2011. január 29, fő védnöke Dr.
Hende Csaba honvédelmi miniszter védnöknek felkérik: Dr. Cser-Palkovics András
Polgármester urat és Kovács József vezérőrnagy urat.
A Választmány 17/2010 (2010.12.07.) sz. határozata
A Választmány döntött, hogy megrendezi a XII. Fehérvári Honvédbált. A bál
fővédnökének felkéri: Dr. Hende Csaba miniszter urat, védnökének Kovács József
vezérőrnagy helyőrségparancsnokot és Dr. Cser Palkovics András polgármester urat.
A bál szervezését a választmány végzi, a részvételi díj: 11.000 Ft. A báli bevételből
jótékonysági célú felajánlást tesz a szervezet az afganisztáni támadásban elhunyt két katona
hozzátartozói megsegítésére.
4.Napirendi pont: Görög István előterjesztésében a Választmányi tagok
tanulmányozhatták a jövő évi cselekvési terv tervezetét, amely nagyon részletesen
tartalmazza, azokat a feladatokat, amelyre hivatott a Szervezet. A felelősök megjelölésével,
az ismétlődő feladatok mellett, kiemelve a közhasznú tevékenységeket, a rendezvényeket,
ezen belül különösen a fiatalok honvédelmi nevelése érdekében megrendezendő
vetélkedőket, foglalkozásokat, a tudományos tevékenységet, kiadványok megjelentetését. A
Szervezet fontosnak tartja a Nemzetközi kapcsolatokat, és a Mészeg-hegyi Katonai
Emlékpark fejlesztését. Emlék utak, és emléktúrák megszervezését. A közgyűlés határozata
alapján a munkacsoportok létrehozásával szeretnék a Szervezet feladatainak teljes körű
megvalósítását. Ezért kilenc munkacsoport szerveződött részben újonnan, vagy újból. A
csoportok külön program szerint és a cselekvési programban rájuk vonatkozó részfeladatok
alapján végzik munkájukat. A Választmány azt várja a tagoktól, hogy önkéntes
munkájukkal, minimum évi 10 óra munkavállalásával járuljanak hozzá ahhoz, hogy ez a
cselekvési terv megvalósuljon.
A tervezetet a Választmány megvitatta. A Szervezet tagjai javaslatokat tehetnek, és
felajánlásokat a megvalósítás érdekében. A tervezetet a melléklet tartalmazza.
A Választmány 18/2010 (2010.12.07.) sz. határozata
A választmány megtárgyalta és a tagság elé vitára bocsátja a 2011. évi cselekvési tervet. A
tervet sokszorosítást követően 2011. január hónapban a tagság számára tanulmányozhatóvá
kell tenni. A tervezetet a honlapon is be kell mutatni. A választmány felkéri Dr. Görög
István titkárt a szükséges egyeztetések elvégzésére, Horváth Attila gazdasági vezetőt a
pénzügyi terv tervezet elkészítésére.
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5.Egyebek: Tóvári Róbert a kirándulás szervezésével kapcsolatos pénzügyi lehetőségekről
kért tájékoztatást Görög István elmondta, hogy még nagyon képlékeny a jövő évi pénzügyi
helyzet.
Görög István: Felkérte Tóvári Róbertet, hogy az Afganisztánban elhunyt katonák
hozzátartozóival vegye fel a kapcsolatot, az adomány sorsával kapcsolatosan.
Ezek után Az Elnök a Választmányi ülést berekesztette.

Kmf.

Levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető
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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezete
Kiemelkedően-Közhasznú társadalmi szervezetSzékesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 –311-255, e-mail: htbk.szfvar@regiment.hu www. htbkszfvar.hu

Kivonat a Választmány 2010.december 07-én készült jegyzőkönyvéből.
A választmány 16/2010.12.07.sz.határozata.
A Választmány a jutalmazásra javasoltak személyét egyhangúan elfogadta, amelyek
névsorát a melléklet tartalmazza.
A Választmány 17/2010 (2010.12.07.) sz. határozata
A Választmány döntött, hogy megrendezi a XII. Fehérvári Honvédbált. A bál
fővédnökének felkéri: Dr. Hende Csaba miniszter urat, védnökének Kovács József
vezérőrnagy helyőrségparancsnokot és Dr. Cser Palkovics András polgármester urat.
A bál szervezését a választmány végzi, a részvételi díj: 11.000 Ft.
A báli bevételből jótékonysági célú felajánlást tesz a szervezet az afganisztáni támadásban
elhunyt két katona hozzátartozói megsegítésére.
A Választmány 18/2010 (2010.12.07.) sz. határozata
A választmány megtárgyalta és a tagság elé vitára bocsátja a 2011. évi cselekvési tervet. A
tervet sokszorosítást követően 2011. január hónapban a tagság számára tanulmányozhatóvá
kell tenni. A tervezetet a honlapon is be kell mutatni. A választmány felkéri Dr. Görög
István titkárt a szükséges egyeztetések elvégzésére, Horváth Attila gazdasági vezetőt a
pénzügyi terv tervezet elkészítésére.

Kmf.

Levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető
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